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Raport o stanie Powiatu – zawartość: 

 Wstęp 

I. Finanse powiatu 

1. Bilans wykonania budżetu JST w 2019 roku 

2. Plan wielkości budżetowych po zimnach na dzień 31.12.2019 oraz ich 

wykonanie 

3. Przychody i rozchody 

4. Wykonanie wydatków budżetu w 2019 roku z wyszczególnieniem grup 

wydatków 

5. Poziom zadłużenia Powiatu w latach 20111-2019 

6. Realizacja dochodów ogółem w 2019 roku z wyszczególnieniem źródeł 

7. Wydatki budżetu w 2019 roku 

II. Realizacja Budżetu Obywatelskiego w 2019 roku 

III. Realizacja uchwał Rady Powiatu Wągrowieckiego w 2019 roku 

IV. Realizacja programów i strategii 

V. 1. Realizacja programów i strategii przez Starostwo Powiatowe w Wągrowcu 

- Poznańska Kolej Metropolitarna 

- Powiatowy Program Wspierania Uczniów Uzdolnionych 

- Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych 

- Elektroniczna dokumentacja medyczna 

- Dzienny Dom Opieki Medycznej 

- Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej 

- Powiatowy Program Ochrony Środowiska warz z informacją o wykonaniu zadań   

Wydziału Ochrony Środowiska i Leśnictwa 

- Roczny Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 

- Program profilaktyki HPV 

- Promocja zdrowia 

- Pomoc prawna 

2. Realizacja programów i strategii przez Jednostki Organizacyjne Powiatu 

Wągrowieckiego 

a) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

b) Powiatowy Urząd Pracy 

c) I Liceum Ogólnokształcące w Wągrowcu 

d) Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Gołańczy 

e) Zespół Szkół w Gołańczy 

f) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Wągrowcu 

g) Zespół Szkół nr 1 w Wągrowcu 

h) Zespół Szkół nr 2 w Wągrowcu 

i) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wągrowcu 

VI. Oświata i edukacja 

1. Wydział Oświaty, Kultury i Sportu 

2. Powiatowa Biblioteka Publiczna 

3. Bursa Szkolna nr 1 w Wągrowcu 
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VII. Kultura, sport, turystyka i promocja powiatu 

1. Zadania z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego 

2. Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu 

3. Zadania z zakresu turystyki 

4. Zadania z zakresu promocji 

VIII. Współpraca powiatu z innymi podmiotami 

1. Stowarzyszenie Jednostek Samorządu Terytorialnego „Komunikacja” 

2. Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych 

IX. Drogi publiczne i komunikacja 

1. Działalność Powiatowego Zarządu Dróg w Wągrowcu 

2. Wydział Komunikacji  

3. Organizacja ruchu 

X. Rynek Pracy 

XI. Polityka senioralna 

XII. Powiatowy Rzecznik Konsumentów 

XIII. Administracja architektoniczna – budowlana, geodezja, kataster, mienie 

powiatu 

1. Administracja budowlana 

2. Geodezja i kataster  

3. Mienie powiatu 

XIV. Bezpieczeństwo publiczne 

1. Działalność Powiatowego Lekarza Weterynarii w 2019 roku 

2. W zakresie ochrony przeciwpożarowej  

3. W zakresie Komendanta Powiatowego Policji w Wągrowcu 

XV. Stan sanitarny i sytuacja epidemiologiczna w Powiecie Wągrowieckim w 2019 

roku.  
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Wstęp 

 

Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału 

obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów 

publicznych wprowadziła zmiany w ustawie o samorządzie powiatowym. Dodany został art. 

30a, który wprowadził obowiązek przedstawienia radzie powiatu przez zarząd powiatu raportu 

o stanie powiatu. 

Raport o stanie powiatu przedstawiany jest co roku do dnia 31 maja. Raport obejmuje 

podsumowanie działalności zarządu powiatu w roku poprzednim, w szczególności realizację 

polityk, programów i strategii, uchwał rady powiatu i budżetu obywatelskiego. 

Raport sporządzony został w oparciu o materiały przygotowane przez kierowników 

jednostek organizacyjnych powiatu, powiatowych służb, inspekcji i straży oraz poszczególne 

wydziały Starostwa Powiatowego. 

Raport przekazany zostanie przez Zarząd - Radzie Powiatu Wągrowieckiego.  
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I. Finanse powiatu 

 

1. Bilans z wykonania budżetu JST w 2019 roku 

 

AKTYWA Stan na początek  
roku 

Stan na koniec 
roku PASYWA Stan na początek 

roku 
Stan na koniec 

roku 

I Środki pienięże 4 634 026,10 11 980 897,71 I Zobowiązania 19 088 545,58 26 748 676,90 
  

I.1 Środki pieniężne 
  

4 634 026,10 
11 980 897,71 I.1 Zobowiązania 

finansowe 
  

19 033 142,00 
  

26 416 856,00 
I.1.1 Środki 

pieniężne budżetu 
  

4 634 026,10 
  

11 980 897,71 
I.1.1 Krótkoterminowe 

(do 12 miesięcy) 
  

1 366 286,00 
  

1 366 286,00 
I.1.2 Pozostałe 
środki pieniężne 

  
0,00 

  
0,00 

I.1.2 Długoterminowe 
(powyżej 12miesięcy) 

  
17 666 856,00 

  
25 050 570,00 

II Należności i 
rozliczenia 

  
330 857,41 

  
341 088,42 

I.2 Zobowiązania wobec 
budżetów 

  
55 394,19 

  
331 369,46 

II.1 Należności 

finansowe 
  

0,00 
  

0,00 
I.3 Pozostałe 

zobowiązania 
  

9,39 
  

451,44 
II.1.1 
Krótkoterminowe (do 
12 miesięcy) 

  
0,00 

  
0,00 

  
II Aktywa netto budżetu 

  
-17 400 777,23 

  
- 17 760 992,77 

II.1.2 
Długoterminowe 
(powyżej 12miesięcy) 

  
0,00 

  
0,00 

II.1 Wynik wykonania 
budżetu (+,-) 

  
-7 471 751,57 

  
- 360 215,54 

II.2 Należności od 
budżetów 

  
330 231,02 

  
339 720,27 

II.1.1 Nadwyżka budżetu 
(+) 

  
0,00 

  
0,00 

II.3 Pozostałe 

należności i 
rozliczenia 

  
626,39 

  
1 368,15 

  
II.1.2 Deficyt budżetu (-) 

  
-7 471 751,57 

  
- 360 215,54 

III Rozliczenia 
międzyokresowe 

  
0,00 

  
0,00 

II.1.3 Niewykonane 
wydatki (-) 

  
0,00 

  
0,00 

      II.2 Wynik na operacjach 
niekasowych (+,-) 

  
0,00 

  
0,00 

      II.3 Rezerwa na 
niewygasające wydatki 

  
0,00 

  
0,00 

        
II.4 Środki z prywatyzacji 

  
0,00 

  
0,00 

      II.5 Skumulowany wynik 
budżetu (+,-) 

  
-9 929 025,66 

  
- 17 400 777,23 

      III Rozliczenia 

międzyokresowe 
  

3 277 115,16 
  

3 334 302,00 
Suma aktywów 4 964 883,51 12 321 986,13 Suma pasywów 4 964 883,51 12 321 986,13 
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2. Plan wielkości budżetowych po zmianach na dzień 31.12.2019r. oraz ich 
 wykonanie 

 
3. Przychody i rozchody  
 

4. Wykonanie wydatków budżetu w 2019 roku z wyszczególnieniem grup 
wydatków 
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5. Poziom zadłużenia Powiatu w latach 2011-2019 

 

6. Realizacja dochodów ogółem w 2019 roku z wyszczególnieniem źródeł 
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7. Wydatki budżetu w 2019 roku 
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II.  Realizacja Budżetu Obywatelskiego w 2019 roku. 

 

1. Projekty zrealizowane w 2019 roku 

 

Zadania do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2019 roku wybrane 

zostały zgodnie z zapisami Uchwały Nr 789/2018 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego 

z dnia 02 sierpnia 2018 roku w sprawie wydatków finansowych z wydzielonej części 

budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2019 rok, zwaną kwotą budżetu 

obywatelskiego. 

 

W 2019 roku zrealizowane zostały następujące zadania: 

 

1. Zadanie duże:  

- Remont drogi powiatowej nr 1605P odc. Potulice – Runowo w m. Potulice. Kwota 

zadania wyniosła 399 995,82 zł. 

 

2. Zadanie średnie:  

-Doposażenie ścieżki przyrodniczej i zaplecza Bracholińska Ostoja. Kwota zadania 

wyniosła 9 910,84 zł. 

 

3. Zadania małe: 

- Zakup znaków (1kpl) aktywnych D-6 „przejście dla pieszych” ul. Lipowa w 

Gołańczy. Kwota zadania wyniosła 9 833,85 zł. 

- Zakup znaków (1 kpl) aktywnych D-6 „przejście dla pieszych” w m. Chawłodno. 

Kwota zadania wyniosła 9 833,85 zł. 

- Podniesienie świadomości w zakresie bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu 

Wągrowieckiego poprzez zastosowanie Defibrylatora AED oraz zestawu 

ratownictwa medycznego. Kwota zadania wyniosła 10 000,00 zł. 

- Propagowanie i aktywizacja turystyki krajoznawczej wśród mieszkańców Powiatu. 

Kwota zadania wyniosła 9 000,00 zł. 

- Zakup znaków (1 kpl) aktywnych D-6 „przejście dla pieszych” w m. Czeszewo. 

Kwota zadania wyniosła 9 833,85 zł. 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

 

2. Projekty wybrane w ramach głosowania do realizacji w 2020 roku 

 

Zadania do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok wybrane 

zostały zgodnie z zapisami Uchwały VIII /56/ 2019 Rady Powiatu Wągrowieckiego z 

dnia 24 kwietnia 2019 roku w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania 

konsultacji budżetu obywatelskiego dla Powiatu Wągrowieckiego. 

 

 W 2020 roku zrealizowane zostaną następujące zadania: 

 

1. Zadanie duże:  

- Remont drogi powiatowej odc. Siedleczko – gr. gminy Wągrowiec (w kierunku 

Kołybek). Wnioskowana kwota zadania wynosi 400.000,00 zł. 

 

2. Zadanie średnie:  

-Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki pieszo – rowerowej odc. 

dr.woj.196 - Przysieczyn. Wnioskowana kwota zadania wynosi 150.000,00 zł. 

 

3. Zadania małe: 

- Montaż dwóch znaków aktywnych D-6 „przejście dla pieszych” w Laskownicy 

Wielkiej (przystanek PKS). Wnioskowana kwota zadania wynosi 14.000,00 zł 

- Montaż aktywnego znaku A-7 z detektorem ruchu w Krzyżankach. Wnioskowana 

kwota zadania wynosi 8.000,00 zł 

- Wykonanie przejścia dla pieszych ze znakami aktywnymi w Panigrodzu (blok nr 

43). Wnioskowana kwota zadania wynosi 15.000,00 zł. 

- Montaż dwóch znaków aktywnych A-17 „uwaga dzieci” w Laskownicy Wielkiej 

(świetlica wiejska). Wnioskowana kwota zadania wynosi 13.500,00 zł. 
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III.  Realizacja uchwał Rady Powiatu Wągrowieckiego w 2019 roku. 

 Rada Powiatu Wągrowieckiego w 2019 roku podjęła 110 Uchwał. 

 

W 2019 roku Rada Powiatu Wągrowieckiego podjęła 110 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 IV sesji w dniu 30 stycznia 2019 roku podjęła 12 

uchwał: 

- Uchwałę nr IV /27/2019 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 stycznia 2019 roku, w 

sprawie delegowania dwóch radnych przez Radę Powiatu Wągrowieckiego do pracy w Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku.  

Do pracy w Komisji Bezpieczeństwa i porządku delegowano radnych: Iwonę Tyll i 

Grzegorza Bałdygę. 

Uchwałę do realizacji otrzymał Wydział Organizacyjny – Biuro Rady. 

- Uchwałę nr IV /28/2019 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 stycznia 2019 roku, w 

sprawie przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadania z zakresu administracji rządowej.  

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.0031.30.2019.9 z dnia 19 marca 2019r. pomiędzy Wojewodą 

Wielkopolskim a Powiatem Wągrowieckim. 

Uchwałę do realizacji otrzymało Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. 

- Uchwałę nr IV /29/2019 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 stycznia 2019 roku, w 

sprawie zatwierdzenia programu kontroli w Zespole Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu za 2018 

rok.  

 Uchwała zatwierdziła Program Kontroli w Zespole Opieki Zdrowotnej za 2018 rok, który 

określał w szczególności: jednostkę kontrolowaną, zakres kontroli i okres objęty kontrolą, 

zagadnienie wymagające kontroli, termin kontroli, stan prawny z zakresu kontroli, wskazówki 

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. 

Uchwałę do realizacji otrzymał Wydział Spraw Obywatelskich i Zdrowia. 
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- Uchwałę nr IV /30/2019 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 stycznia 2019 roku w 

sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego. 

Umowa najmu Nr OR.032.37.2019 zawarta została w dniu 31 stycznia 2019 roku w 

Wągrowcu z Panią Kamilą Karowską-Gaudyn. 

Uchwałę do realizacji otrzymał Wydział Organizacyjny. 

- Uchwałę nr IV /31/2019 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 stycznia 2019 roku, w 

sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia i przystąpienia do stowarzyszenia pod nazwą 

Klaster Turystyczny „Szlak Piastowski w Wielkopolsce”.  

W dniu 25 listopada 2015 roku Rada Powiatu Wągrowieckiego podjęła uchwałę                                  

nr XIII/76/2015 w sprawie utworzenia i przystąpienia do stowarzyszenia pod nazwą Klaster 

Turystyczny „Szlak Piastowski w Wielkopolsce”. Do reprezentowania Powiatu                                            

w stowarzyszeniu w ramach wągrowieckiego odcinka Szlaku Piastowskiego i do udziału w jego 

pracach upoważniono pracownika pełniącego wówczas obowiązki kierownika Wydziału 

Oświaty, Kultury i Sportu. Obecnie ze względu na ustanie stosunku pracy z osobą dotychczas 

reprezentującą JST, zaistniała konieczność wyznaczenia nowego reprezentanta Powiatu. 

Uchwała została wykonana. 

Uchwałę do realizacji otrzymał Wydział Oświaty, Kultury i Sportu. 

- Uchwałę nr IV /32/2019 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 stycznia 2019 roku w 

sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Wągrowieckiego na 2019 rok.  

 W oparciu o plan pracy odbywały się posiedzenia Rady Powiatu Wągrowieckiego i jej 

Komisji. 

Uchwałę do realizacji otrzymał Wydział Organizacyjny – Biuro Rady. 

- Uchwałę nr IV /33/2019 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 stycznia 2019 roku w 

sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji 

Bezpieczeństwa i Komunikacji, określenia przedmiotu jej działania oraz wyboru jej 

Przewodniczącego.  

Ze składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa i Komunikacji wykreślono jednego 

radnego na jego wniosek. 

Uchwałę do realizacji otrzymał Wydział Organizacyjny - Biuro Rady. 

- Uchwałę nr IV /34/2019 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 stycznia 2019 roku w 

sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu 

Wągrowieckiego.  

Tekst jednolity opublikowany został w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Wielkopolskiego 7 lutego 2019 rok, poz. 1423. 

Uchwałę do realizacji otrzymał Wydział Organizacyjny - Biuro Rady.  

- Uchwałę Nr IV /35/2019 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 stycznia 2019 roku w 

sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2032.  

Uchwałę do realizacji otrzymał Wydział Finansów. 

- Uchwałę Nr IV /36/2019 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 stycznia 2019 roku w 

sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.  

Uchwałę do realizacji otrzymał Wydział Finansów. 
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- Uchwałę nr VI /37/2019 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie 

przyjęcia sprawozdania z działalności Komendanta Powiatowego Policji w Wągrowcu wraz z 

informacją o stanie porządku i bezpieczeństwa w Powiecie Wągrowieckim za 2018 rok.  

Sprawozdanie zostało przyjęte. Streszczenie sprawozdania za 2019 rok znajduje się w 

dalszej części raportu. 

Uchwałę do realizacji otrzymał Wydział Organizacyjny - Biuro Rady. 

- Uchwałę nr VI /38/2019 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie 

przyjęcia sprawozdania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu 

o stanie bezpieczeństwa Powiatu Wągrowieckiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 

2018 rok. 

Sprawozdanie zostało przyjęte. Streszczenie sprawozdania za 2019 rok znajduje się w 

dalszej części raportu. 

Uchwałę do realizacji otrzymał Wydział Organizacyjny – Biuro Rady. 

 

Rada Powiatu Wągrowieckiego na VI sesji w dniu 27 lutego 2019 roku podjęła                  

9 uchwał: 

- Uchwałę nr VI /39 / 2019 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 27 lutego 2019 roku w 

sprawie zmian w statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu. 

Zmiana w statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej dotyczyła rozszerzenia działalności 

leczniczej ZOZ polegającej na utworzeniu Poradni Leczenia Bólu oraz Poradni Leczenia Ran 

Przewlekłych. Powyższe zmiany przed podjęciem uchwały zostały pozytywnie zaopiniowane 

przez Radę Społeczną ZOZ. 

Uchwałę do realizacji otrzymał Wydział Spraw Obywatelskich i Zdrowia.   

- Uchwałę nr VI /40/2019 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie 

udzielenia dotacji celowej dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Michała Archanioła w 

Mieścisku.   

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 do realizacji otrzymał Wydział Oświaty, Kultury i Sportu. 

- Uchwałę nr VI /41/2019 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie 

udzielenia dotacji celowej dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w 

Łeknie.   

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 III” w kwocie 

30.000,00 zł. Zadanie zostało wykonane w 100%, dotacja została wykorzystana i rozliczona                

w całości. Uchwała została wykonana. 

Uchwałę do realizacji otrzymał Wydział Oświaty, Kultury i Sportu. 
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- Uchwałę nr VI /42/2019 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie 

wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego z   p.  I. Wójcik. 

Umowa najmu Nr OR.032.70.2019 zawarta została w dniu 28 lutego 2019 roku 

Wągrowcu z Panią Iwoną Wójcik. 

Uchwałę do realizacji otrzymał Wydział Organizacyjny. 

- Uchwałę nr VI /43/2019 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie 

wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego z p. J. Domagałą. 

Umowa najmu Nr OR.032.69.2019 zawarta została w dniu 28 lutego 2019 roku w 

Wągrowcu z Panem Jackiem Domagałą. 

Uchwałę do realizacji otrzymał Wydział Organizacyjny. 

- Uchwałę nr VI /44/2019 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie 

zamiaru likwidacji II Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Zespole Szkół im. ppłk. dr. Stanisława 

Kulińskiego nr 2 w Wągrowcu.  

Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o 

systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw wprowadziła zmiany w zakresie organizacji 

szkół policealnych. Od 1 września 2019 r. szkoły policealne funkcjonują bez podziału na szkołę 

dla młodzieży i szkołę dla dorosłych, lecz jako szkoła, w której kształcenie w zależności od 

zawodu jest prowadzone w formie dziennej, lub w formie stacjonarnej, lub w formie zaocznej. 

Organ prowadzący zobowiązany był do podjęcia działań mających na celu dostosowanie 

działalności szkół policealnych do obowiązujących przepisów. Ponieważ w Zespole Szkół im. 

ppłk. dr. St. Kulińskiego funkcjonowały dwie szkoły policealne, tj. Szkoła Policealna nr 2 dla 

Młodzieży oraz II Szkoła Policealna dla Dorosłych zaszła potrzeba likwidacji Policealnej Szkoły 

dla Dorosłych. Wszczęto procedurę likwidacji, a decyzję podjętą przez organ stanowiący j.s.t. 

poprzedza, zgodnie z art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, podjęcie 

uchwały intencyjnej o zamiarze likwidacji szkoły, która stanowi podstawę do podejmowania 

dalszych czynności wskazanych w ustawie. Uchwała została wykonana. 

Uchwałę do realizacji otrzymał Wydział Oświaty, Kultury i Sportu. 

- Uchwałę nr VI /45/2019 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie 

zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej dla Młodzieży im. Stanisława Mikołajczyka w Zespole 

Szkół nr 1 w Wągrowcu.  

Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o 

systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw wprowadziła zmiany w zakresie organizacji 

szkół policealnych. Od 1 września 2019 r. szkoły policealne funkcjonują bez podziału na szkołę 

dla młodzieży i szkołę dla dorosłych, lecz jako szkoła, w której kształcenie w zależności od 

zawodu jest prowadzone w formie dziennej, lub w formie stacjonarnej, lub w formie zaocznej. 

Organ prowadzący zobowiązany był do podjęcia działań mających na celu dostosowanie 

działalności szkół policealnych do obowiązujących przepisów. Ponieważ w Zespole Szkół nr 1 

w Wągrowcu funkcjonowały dwie szkoły policealne, tj. Szkoła Policealna dla Młodzieży oraz 

Szkoła Policealna dla Dorosłych zaszła potrzeba likwidacji Policealnej Szkoły dla Młodzieży. 

Wszczęto procedurę likwidacji, a decyzję podjęta przez organ stanowiący j.s.t. poprzedza, 

zgodnie z art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, podjęcie uchwały 
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intencyjnej o zamiarze likwidacji szkoły, która stanowi podstawę do podejmowania dalszych 

czynności wskazanych w ustawie. Uchwała została wykonana. 

Uchwałę do realizacji otrzymał Wydział Oświaty, Kultury i Sportu. 

- Uchwałę nr VI /46/2019 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie 

zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Zespole Szkół im. Karola Libelta w  

Gołańczy.  

Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o 

systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw wprowadziła zmiany w zakresie organizacji 

szkół policealnych. Od 1 września 2019 r. szkoły policealne funkcjonują bez podziału na szkołę 

dla młodzieży i szkołę dla dorosłych, lecz jako szkoła, w której kształcenie w zależności od 

zawodu jest prowadzone w formie dziennej, lub w formie stacjonarnej, lub w formie zaocznej. 

Organ prowadzący zobowiązany był do podjęcia działań mających na celu dostosowanie 

działalności szkół policealnych do obowiązujących przepisów. Ponieważ w Zespole Szkół im. 

Karola Libelta w Gołańczy funkcjonowały dwie szkoły policealne, tj. Szkoła Policealna oraz 

Szkoła Policealna dla Dorosłych zaszła potrzeba likwidacji Policealnej Szkoły dla Dorosłych. 

Wszczęto procedurę likwidacji, a decyzję podjęta przez organ stanowiący j.s.t. poprzedza, 

zgodnie z art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, podjęcie uchwały 

intencyjnej o zamiarze likwidacji szkoły, która stanowi podstawę do podejmowania dalszych 

czynności wskazanych w ustawie. Uchwała została wykonana. 

Uchwałę do realizacji otrzymał Wydział Oświaty, Kultury i Sportu. 

- Uchwałę nr VI /47/2019 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie 

wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia powierzchni użytkowej będącej w dyspozycji 

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu.  

Na podstawie uchwały wyrażono zgodę na zawarcie przez Zespół Opieki Zdrowotnej w 

Wągrowcu umowy użyczenia na czas określony do pięciu lat powierzchni użytkowej w 

budynku  Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego przy ul. Kościuszki 74 w Wągrowcu na rzecz 

Centrum Kompetencji Grupa Szkoleniowo-Doradcza A. Gawrońska spółka jawna z siedzibą w 

Poznaniu (60-171) przy ul. Perzyckiej 22, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego 

przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000338636 w związku z realizacją 

partnerskiego projektu pn.: „Program usług zdrowotnych i społecznych świadczonych w 

społeczności lokalnej 7 gmin powiatu wągrowieckiego dla niesamodzielnych osób starszych”. 

Uchwałę do realizacji otrzymał Wydział Rozwoju, Inwestycji i Transportu Publicznego. 

 

Rada Powiatu Wągrowieckiego na VII sesji w dniu 27 marca 2019 roku podjęła 6 

uchwał: 

- Uchwałę nr VII /48/2019 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie 

określenia rodzaju zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w 2019 roku.   

Środki PFRON na realizację zadań powiatu określonych w ustawie o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych zostały wydatkowane w 
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wysokościach i na zadania wskazane w uchwale przez dwie jednostki: PCPR oraz PUP 

Wągrowiec. Ostateczne decyzje w kwestiach przyznawania dofinansowań indywidualnym 

wnioskodawcom w zakresie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu, 

technicznych oraz zakupie sprzętu rehabilitacyjnego podejmował Zarząd Powiatu 

Wągrowieckiego 

Uchwałę do realizacji otrzymało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu. 

- Uchwałę nr VII /49/2019 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie 

Programu rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Wągrowieckim do roku 2021.   

     W ramach  realizacji Uchwały w roku 2019  Organizator rodzinnej pieczy zastępczej 

doskonalił funkcjonujący  w  Powiecie Wągrowieckim  system rodzinnej pieczy zastępczej, w 

szczególności poprzez  sukcesywną  poprawę współpracy  przy realizacji zadań gmin i powiatu,  

lepszą współpracę z sądami rodzinnymi,  wzmacnianie roli podmiotów niepublicznych; 

usprawnianie procesu  usamodzielnienia wychowanków; skutecznemu przekształceniu 

placówki opiekuńczo-wychowawczej; utrzymanie  liczby miejsc w rodzinnej pieczy zastępczej 

poprzez poszukiwanie nowych kandydatów na rodziców zastępczych, pełniejsze 

wykorzystanie potencjału  istniejących rodzin; zwiększenie stabilności zatrudnienia; 

stworzenie ścieżek rozwoju zawodowego; poprawę warunków pracy; poprawę dostępu do 

specjalistów oraz przeciwdziałanie wypaleniu  zawodowemu rodziców zastępczych.  

Uchwałę do realizacji otrzymało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu. 

- Uchwałę nr VII /50/2019 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie 

przyjęcia informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wągrowcu. 

Informacja została przyjęta. Streszczenie informacji za 2019 rok znajduje się w dalszej 

części raportu. 

Uchwałę do realizacji otrzymał Wydział Organizacyjny - Biuro Rady. 

- Uchwałę nr VII /51 / 2019 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 27 marca 2019 roku w 

sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2018 Zespołu Opieki 

Zdrowotnej w Wągrowcu.  

Po pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Społeczną ZOZ, Rada Powiatu zatwierdziła 

roczne sprawozdanie finansowe Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu za 2018 rok. 

Powyższą uchwałę przekazano do ZOZ w Wągrowcu celem dalszej realizacji. 

Uchwałę do realizacji otrzymał Wydział Spraw Obywatelskich i Zdrowia. 

- Uchwałę Nr VII /52/2019 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 27 marca 2019 roku w 

sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2032.  

Uchwałę do realizacji otrzymał Wydział Finansów. 

- Uchwałę Nr VII /53/2019 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 27 marca 2019 roku w 

sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.  

Uchwałę do realizacji otrzymał Wydział Finansów. 
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Rada Powiatu Wągrowieckiego na VIII sesji w dniu 24 kwietnia 2019 roku podjęła                       

6 uchwał: 

- Uchwałę nr VIII /54/2019 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 24 kwietnia 2019 roku w 

sprawie przyjęcia sprawozdania i dokonania oceny rocznej działalności Warsztatu Terapii 

Zajęciowej w Wapnie. 

Sprawozdanie zostało przyjęte. 

Uchwałę do realizacji otrzymało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu. 

- Uchwałę nr VIII /55/2019 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 24 kwietnia 2019 roku w 

sprawie przyjęcia sprawozdania i dokonania oceny rocznej działalności Warsztatu Terapii 

Zajęciowej w Wągrowcu. 

Sprawozdanie zostało przyjęte.   

Uchwałę do realizacji otrzymało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu. 

- Uchwałę nr VIII /56/2019 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 24 kwietnia 2019 roku w 

sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji budżetu obywatelskiego dla 

Powiatu Wągrowieckiego.  

Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 roku o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia 

udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych 

organów publicznych wprowadziła możliwość podjęcia uchwały przez radę powiatu w sprawie 

zasad i trybu szczególnej formy konsultacji z mieszkańcami jaką jest budżet obywatelski. Rada 

Powiatu Wągrowieckiego w uchwale określiła wymagania jakie powinien spełniać projekt 

budżetu obywatelskiego. Uchwałę opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Wielkopolskiego 6 maja 2019r., poz. 4571. 

Na podstawie w/w uchwały przeprowadzono budżet obywatelski w 2019 roku i 

wybrano zadania do realizacji w 2020r. 

Uchwałę do realizacji otrzymał Wydział Rozwoju, Inwestycji i Transportu Publicznego.   

- Uchwałę nr VIII /57/2019 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 24 kwietnia 2019 roku w 

sprawie realizacji obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. 

Rada Powiatu określiła w uchwale: szczegółowe zasady wnoszenia inicjatyw 

obywatelskich, zasady tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasady promocji 

obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalne wymogi jakim muszą odpowiadać 

składane projekty. Uchwałę opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Wielkopolskiego 6 maja 2019r., poz. 4265. 

Uchwałę do realizacji otrzymał Wydział Rozwoju, Inwestycji i Transportu Publicznego.   

- Uchwałę Nr VIII /58/2019 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 24 kwietnia 2019 roku w 

sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2032.  

Uchwałę do realizacji otrzymał Wydział Finansów. 

- Uchwałę Nr VIII /59/2019 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 24 kwietnia 2019 roku w 

sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.  

Uchwałę do realizacji otrzymał Wydział Finansów. 
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Rada Powiatu Wągrowieckiego na IX sesji w dniu 29 maja 2019 roku podjęła 16 

uchwał 

- Uchwałę Nr IX/60/2019 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 29 maja 2019 roku w sprawie 

oceny zasobów pomocy społecznej dla Powiatu Wągrowieckiego.  

Załącznik do uchwały wraz z rekomendacjami, zgodnie z obowiązującymi w tym 

zakresie przepisami prawa został przesłany w systemie elektronicznym CAS do 

Wielkopolskiego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej celem wykorzystania dla potrzeb 

sporządzenia oceny zasobów pomocy społecznej Województwa Wielkopolskiego 

Uchwałę do realizacji otrzymało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu. 

- Uchwałę nr IX /61/2019 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 29 maja 2019 roku w sprawie 

powołania Rady Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu. 

Wywołanie uchwały było konieczne w związku z upływem kadencji dotychczasowej 

Rady Społecznej przy ZOZ w Wągrowcu. 

Uchwałę do realizacji otrzymał Wydział Spraw Obywatelskich i Zdrowia. 

- Uchwałę Nr IX/62/2019 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 29 maja 2019 roku w sprawie 

powołania Komisji doraźnej do dokonania oceny sytuacji ekonomiczno- finansowej Zespołu 

Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu na podstawie raportu.  

Uchwała dotyczyła powołania Komisji do dokonania oceny sytuacji ekonomiczno-

finansowej ZOZ w Wągrowcu za rok 2018 na podstawie raportu, który podlegał przekazaniu 

do oceny podmiotowi tworzącemu przez Dyrektora jednostki do 31 maja 2019 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 do realizacji otrzymał Wydział Spraw Obywatelskich i Zdrowia.  

- Uchwałę Nr IX/63/2019 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 29 maja 2019 roku   w sprawie 

wyłączenia z Zespołu Szkół nr 2 im. ppłk. dr. Stanisława Kulińskiego w Wągrowcu i likwidacji II 

Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Wągrowcu.  

Zgodnie z art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe szkoła 

publiczna może być zlikwidowana z końcem roku szkolnego przez organ prowadzący szkołę, 

po zapewnieniu przez ten organ możliwości kontynuowania nauki w innej szkole publicznej 

tego samego typu. Organ prowadzący zobowiązany jest, co najmniej 6 miesięcy przed 

terminem likwidacji zawiadomić o likwidacji szkoły rodziców, uczniów, właściwego kuratora 

oświaty oraz organ wykonawczy j.s.t. właściwego do prowadzenia danego typu szkół. W szkole 

tej nie prowadzono naboru oraz nie uczęszczali do niej uczniowie. Powiat Wągrowiecki podjął 

uchwałę w sprawie zamiaru likwidacji II Szkoły Policealnej dla Dorosłych, przekazał ww. 

uchwałę Wielkopolskiemu Kuratorowi Oświaty, zawiadomił Zarząd Powiatu Wągrowieckiego 

o zamiarze likwidacji szkoły, a także powiadomił o tym dyrektora Zespołu Szkół nr 2 im. ppłk. 

dr. St. Kulińskiego. Uczniów nie powiadomiono, gdyż nie prowadzi się naboru. Wielkopolski 

Kurator Oświaty wydał pozytywną opinię w sprawie likwidacji szkoły, związki zawodowe 

również wydały pozytywną opinię w sprawie wyłączenia i likwidacji szkoły. Uchwała została 

wykonana. 
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Uchwałę do realizacji otrzymał Wydział Oświaty, Kultury i Sportu. 

- Uchwałę Nr IX/64/2019 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 29 maja 2019 roku w sprawie 

wyłączenia z Zespołu Szkół im. Karola Libelta w Gołańczy i likwidacji Szkoły Policealnej dla 

Dorosłych w Gołańczy.  

Zgodnie z art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe szkoła 

publiczna może być zlikwidowana z końcem roku szkolnego przez organ prowadzący szkołę, 

po zapewnieniu przez ten organ możliwości kontynuowania nauki w innej szkole publicznej 

tego samego typu. Organ prowadzący zobowiązany jest, co najmniej 6 miesięcy przed 

terminem likwidacji zawiadomić o likwidacji szkoły rodziców, uczniów, właściwego kuratora 

oświaty oraz organ wykonawczy j.s.t. właściwego do prowadzenia danego typu szkół. W szkole 

tej nie prowadzono naboru oraz nie uczęszczali do niej uczniowie. Powiat Wągrowiecki podjął 

uchwałę w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej dla Dorosłych, przekazał ww. uchwałę 

Wielkopolskiemu Kuratorowi Oświaty, zawiadomił Zarząd Powiatu Wągrowieckiego o 

zamiarze likwidacji szkoły, a także powiadomił o tym dyrektora Zespołu Szkół im. Karola Libelta 

w Gołańczy. Uczniów nie powiadomiono, gdyż nie prowadzi się naboru. Wielkopolski Kurator 

Oświaty wydał pozytywną opinię w sprawie likwidacji szkoły, związki zawodowe również 

wydały pozytywną opinię w sprawie wyłączenia i likwidacji szkoły. Uchwała została wykonana. 

Uchwałę do realizacji otrzymał Wydział Oświaty, Kultury i Sportu. 

- Uchwałę Nr IX/65/2019 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 29 maja 2019 roku w sprawie 

wyłączenia z Zespołu Szkół nr 1 w Wągrowcu i likwidacji Szkoły Policealnej dla Młodzieży im. 

Stanisława Mikołajczyka w Wągrowcu.  

Zgodnie z art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe szkoła 

publiczna może być zlikwidowana z końcem roku szkolnego przez organ prowadzący szkołę, 

po zapewnieniu przez ten organ możliwości kontynuowania nauki w innej szkole publicznej 

tego samego typu. Organ prowadzący zobowiązany jest, co najmniej 6 miesięcy przed 

terminem likwidacji zawiadomić o likwidacji szkoły rodziców, uczniów, właściwego kuratora 

oświaty oraz organ wykonawczy j.s.t. właściwego do prowadzenia danego typu szkół. W szkole 

tej nie prowadzono naboru oraz nie uczęszczali do niej uczniowie. Powiat Wągrowiecki podjął 

uchwałę w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej dla Młodzieży im. Stanisława 

Mikołajczyka, przekazał ww. uchwałę Wielkopolskiemu Kuratorowi Oświaty, zawiadomił 

Zarząd Powiatu Wągrowieckiego o zamiarze likwidacji szkoły, a także powiadomił o tym 

dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Wągrowcu. Uczniów nie powiadomiono, gdyż nie prowadzi się 

naboru. Wielkopolski Kurator Oświaty wydał pozytywną opinię w sprawie likwidacji szkoły, 

związki zawodowe również wydały pozytywną opinię w sprawie wyłączenia i likwidacji szkoły. 

Uchwała została wykonana. 

Uchwałę do realizacji otrzymał Wydział Oświaty, Kultury i Sportu. 

- Uchwałę Nr IX/66/2019 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 29 maja 2019 roku w sprawie 

dostosowania nazwy Szkoły Policealnej dla Dorosłych im. Stanisława Mikołajczyka wchodzącej 

w skład Zespołu Szkół nr 1 w Wągrowcu.  

Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o 

systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw wprowadziła zmiany w zakresie organizacji 
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szkół policealnych. Od 1 września 2019 r. szkoły policealne funkcjonują bez podziału na szkołę 

dla młodzieży i szkołę dla dorosłych, lecz jako szkoła, w której kształcenie w zależności od 

zawodu jest prowadzone w formie dziennej, lub w formie stacjonarnej, lub w formie zaocznej. 

W związku z przyjętymi zmianami na podstawie art. 106 ww. ustawy organ stanowiący j.s.t. 

zobowiązany był do podjęcia uchwały w sprawie dostosowania nazwy tej szkoły do 

obowiązujących przepisów prawa. Ponieważ w Zespole Szkół nr 1 w Wągrowcu funkcjonuje 

Szkoła Policealna dla Dorosłych im. Stanisława Mikołajczyka w Wągrowcu, zaszła potrzeba 

dostosowania nazwy i nadania jej nazwy Szkoły Policealnej im. Stanisława Mikołajczyka w 

Wągrowcu. Szkoła dostosowała działalność, w szczególności statutu do zmian ustawowych. 

Uchwała została podjęta i wykonana. 

Uchwała do realizacji otrzymał Wydział Oświaty, Kultury i Sportu. 

- Uchwałę NR IX/ 67/2019 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 29 maja 2019 roku   w sprawie 

dostosowania nazwy Szkoły Policealnej nr 2 dla Młodzieży w Wągrowcu wchodzącej w skład 

Zespołu Szkół nr 2 im. Ppłk dr. Stanisława Kulińskiego w Wągrowcu. 

Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o 

systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw wprowadziła zmiany w zakresie organizacji 

szkół policealnych. Od 1 września 2019 r. szkoły policealne funkcjonują bez podziału na szkołę 

dla młodzieży i szkołę dla dorosłych, lecz jako szkoła, w której kształcenie w zależności od 

zawodu jest prowadzone w formie dziennej, lub w formie stacjonarnej, lub w formie zaocznej. 

W związku z przyjętymi zmianami na podstawie art. 106 ww. ustawy organ stanowiący j.s.t. 

zobowiązany był do podjęcia uchwały w sprawie dostosowania nazwy tej szkoły do 

obowiązujących przepisów prawa. Ponieważ w Zespole Szkół nr 2 im. ppłk. dr. Stanisława 

Kulińskiego w Wągrowcu funkcjonowała Szkoła Policealna nr 2 dla Młodzieży w Wągrowcu, 

zaszła potrzeba dostosowania nazwy i nadania jej nazwy Szkoły Policealnej nr 2 w Wągrowcu. 

Szkoła dostosowała działalność, w szczególności statutu do zmian ustawowych. Uchwała 

została wykonana. 

Uchwała do realizacji otrzymał Wydział Oświaty, Kultury i Sportu. 

- Uchwałę Nr IX/68/2019 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 29 maja 2019 roku w sprawie 

ustalenia planu sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie powiatu 

wągrowieckiego od 1 września 2019 roku.  

Zgodnie z art. 39 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, organ 

stanowiący jednostki samorządu terytorialnego jest zobowiązany do podjęcia uchwały 

określającej plan sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych, z 

uwzględnieniem szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze 

powiatu prowadzonych przez inne organy prowadzące, tak aby umożliwić dzieciom i 

młodzieży zamieszkującym na obszarze powiatu lub przebywającym w podmiotach i 

jednostkach, o których mowa w art. 4 pkt 2 lit. b, realizację odpowiednio obowiązku szkolnego 

lub obowiązku nauki.  

Dotychczasowa uchwała regulująca te kwestie, tj. uchwała Nr XXIX/215/2017 Rady Powiatu 

Wągrowieckiego z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół 

ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - 



21 

 

Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych, na okres od 

dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r., na terenie Powiatu Wągrowieckiego 

dotyczyła okresu przejściowego i z dniem 1 września 2019r. przestała obowiązywać. Stąd 

zaistniała potrzeba podjęcia uchwały w sprawie sieci publicznych szkół obowiązującej od dnia 

1 września 2019 r.  

Wielkopolski Kurator Oświaty w Poznaniu. zaopiniował pozytywnie zgodność planu 

sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz z szkół specjalnych na terenie powiatu 

wągrowieckiego od 01 września 2019r. z warunkami określonymi w art. 39 ust. 7 i 7a ustawy 

Prawo oświatowe. Projekt uchwały został przekazany właściwym organizacjom związkowym. 

Uzyskał pozytywną opinię.  

Uchwała została poddana konsultacjom społecznym poprzez zamieszczenie projektu 

uchwały w Biuletynie Informacji Publicznej, w zakładce: „Konsultacje aktów prawa 

miejscowego” w dniach od 12 do 26 kwietnia 2019r. W wyniku przeprowadzonych konsultacji 

nie wniesiono żadnych uwag. Uchwała została wykonana. Uchwałę opublikowano w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Wielkopolskiego 4 czerwca 2019r., poz. 5429. 

Uchwałę do realizacji otrzymał Wydział Oświaty, Kultury i Sportu. 

- Uchwałę Nr IX /69/2019 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 29 maja 2019 roku w sprawie 

zmiany uchwały w sprawie Powiatowego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów 

szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wągrowiecki.  

Celem tej uchwały było doprecyzowanie zapisów dotyczących ubiegania się o 

stypendia przez uczniów szkół ponadpodstawowych. W związku reformą systemu edukacji i 

likwidacją gimnazjów beneficjentami stypendiów poza uczniami szkół ponadgimnazjalnych 

stają się także uczniowie szkół ponadpodstawowych. Ponadto, zgodnie z pojawiającymi się 

rozstrzygnięciami nadzorczymi Wojewody Wielkopolskiego usunięto ocenę zachowania jako 

kryterium ubiegania się o stypendium. Uchwała została wykonana. 

Uchwałę do realizacji otrzymał Wydział Oświaty, Kultury i Sportu. 

- Uchwałę Nr IX/ 70/2019 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych 

szkół i placówek oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich 

pobrania i wykorzystania.  

Podjęcie niniejszej uchwały było podyktowane koniecznością dostosowania prawa 

miejscowego do nowych przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu 

zadań oświatowych która została zmieniona Ustawa o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, 

ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw z dnia 22 listopada 2018 r. 

Uchwała została poddana konsultacjom społecznym poprzez zamieszczenie projektu uchwały 

w Biuletynie Informacji Publicznej, w zakładce: „Konsultacje aktów prawa miejscowego”               

w dniach od 17 do 21 maja 2019r. W wyniku przeprowadzonych konsultacji nie wniesiono 

żadnych uwag. Uchwała została wykonana. Uchwałę opublikowano w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego 4 czerwca 2019r., poz. 5428. 

Uchwałę do realizacji otrzymał Wydział Oświaty, Kultury i Sportu. 

 - Uchwałę Nr IX/71/2019 w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora 

Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gołańczy.  



22 

 

Skargę wniesioną przez Panią A.O. z dnia 29 marca 2019r w części dotyczącej spraw 

pedagogicznych związanych z realizacją podstawy programowej przekazano do Kuratorium 

Oświaty. 

Uchwałę do realizacji otrzymał Wydział Organizacyjny- Biuro Rady. 

- Uchwałę Nr IX /72/2019 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 29 maja 2019 roku, w sprawie 

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2032.  

Uchwałę do realizacji otrzymał Wydział Finansów.  

- Uchwałę Nr IX/73/2019 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 29 maja 2019 roku, w sprawie 

zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.  

Uchwałę do realizacji otrzymał Wydział Finansów.  

- Uchwałę Nr IX/74/2019 Rady Powiatu Wągrowieckiego w sprawie zmiany uchwały w sprawie 

emisji obligacji komunalnych.  

Uchwałę do realizacji otrzymał Wydział Finansów.  

- Uchwałę Nr IX /75/2019 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 29 maja 2019 roku w sprawie 

zmiany uchwały w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu 

Wągrowieckiego, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 

oraz zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego zespołu opieki 

zdrowotnej i samorządowej instytucji kultury. 

Uchwałę do realizacji otrzymał Wydział Finansów. 

 

Rada Powiatu Wągrowieckiego na X sesji w dniu 26 czerwca 2019 roku podjęła 8 

uchwał: 

- Uchwałę nr X /76/2019 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 26 czerwca   2019 roku w 

sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej przy Zespole Opieki 

Zdrowotnej w Wągrowcu.  

Uchwała została podjęta w związku z błędem pisarskim, który wystąpił w uchwale                   

w sprawie powołania Rady Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu. 

Uchwałę do realizacji otrzymał Wydział Spraw Obywatelskich i Zdrowia. 

- Uchwałę Nr X/77/2019 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 26 czerwca 2019 roku   

zmieniająca uchwałę Nr VI/47/2019 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 27 lutego 2019 roku 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia powierzchni użytkowej będącej w 

dyspozycji Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu.   

W związku z dobudową części Zakładu Opiekuńczo Leczniczego oraz korektą ilości 

powierzchni niezbędnej do realizacji projektu pn. „Program usług zdrowotnych i społecznych 

świadczonych w społeczności lokalnej 7 gmin powiatu wągrowieckiego dla niesamodzielnych 

osób starszych” zaszła konieczność podjęcia uchwały. 

Uchwałę do realizacji otrzymał Wydział Rozwoju, Inwestycji i Transportu Publicznego. 

- Uchwałę Nr X/78/2019 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 26 czerwca 2019 roku w 

sprawie dopuszczenia zapłaty opłat oraz nieopodatkowanych należności budżetowych 

stanowiących dochody Powiatu Wągrowieckiego instrumentem płatniczym.  
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System zapłaty podatków i opłat lokalnych kartą płatniczą lub płatnością mobilną przy 

użyciu telefonu, na których to instrumentach przechowywany jest pieniądz elektroniczny, 

uzupełnia katalog istniejących sposobów regulowania zobowiązań takich jak zapłata gotówką 

w kasie urzędu oraz bezgotówkowo na podstawie polecenia przelewu.  

Uchwałę do realizacji otrzymał Wydziału Rozwoju, Inwestycji i Transportu Publicznego.   

- Uchwałę Nr X/79/2019 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 26 czerwca 2019 roku w 

sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Wągrowieckiego wotum zaufania.  

Wotum zaufania udzielone zostało po przedstawieniu Raportu o stanie powiatu.  

Uchwałę do realizacji otrzymał Wydział Rozwoju, Inwestycji i Transportu Publicznego. 

- Uchwałę Nr X/80/2019 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 26 czerwca 2019 roku w 

sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania 

budżetu Powiatu Wągrowieckiego za 2018 rok.  

Uchwałę do realizacji otrzymał Wydział Organizacyjny - Biuro Rady.  

- Uchwałę Nr X/81/2019 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 26 czerwca 2019 roku w 

sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Wągrowieckiego z tytułu wykonania 

budżetu za 2018 rok.  

Uchwałę do realizacji otrzymał Wydział Organizacyjny - Biuro Rady.  

- Uchwałę Nr X /82/2019 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 26 czerwca 2019 roku, w 

sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2032.  

Uchwałę do realizacji otrzymał Wydział Finansów.  

- Uchwałę Nr X/83/2019 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 26 czerwca 2019 roku, w 

sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.  

Uchwałę do realizacji otrzymał Wydział Finansów. 

 

Rada Powiatu Wągrowieckiego na XI sesji w dniu 31 lipca 2019 roku podjęła 7 

uchwał: 

- Uchwałę nr XI/84/2019 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 31 lipca 2019 roku w sprawie 

zmiany uchwały Nr VII/48/2019 z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie określenia rodzaju zadań 

i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

przeznaczonych na te zadania w 2019 roku.  

PUP Wągrowiec zrealizował przyjęty powyższą uchwałą plan finansowy z 

przesunięciem środków pomiędzy zadaniami z zakresu rehabilitacji zawodowej: z zadania 

dotyczącego organizacji staży oraz z zadania dotyczącego refundacji utworzonych stanowisk 

pracy na zadanie: udzielanie bezzwrotnej pomocy finansowej na podjęcie działalności. Zmiany 

wprowadzone uchwałą miały na celu racjonalne wykorzystanie środków przeznaczonych na 

rehabilitację zawodową osób niepełnosprawnych będących w dyspozycji PUP Wągrowiec  

Uchwałę do realizacji otrzymał Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu. 

- Uchwałę nr XI/85/2019 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 31 lipca 2019 roku w sprawie   

zatwierdzenia do realizacji w okresie od dnia 01.01.2019r. do dnia 31.12.2020r. projektu 
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współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020.  

Realizacja uchwały, którą przyjęła RPW, pozwoliła PUP Wągrowiec na realizację 

projektu pozakonkursowego pn. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących 

pracy w powiecie wągrowieckim (V)”, współfinansowanego ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 6 Rynek Pracy, Działanie 6.1. Aktywizacja 

zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w ramach Wielkopolskiego Regionalnego 

Programu Operacyjnego. Trwający projekt przyczynia się do poprawy sytuacji bezrobotnych 

mieszkańców powiatu wągrowieckiego na rynku pracy. Wsparcie w nim ujęte skierowane 

zostało do zarejestrowanych osób bezrobotnych, będących powyżej 29 roku życia, w 

szczególności: osób długotrwale bezrobotnych, kobiet, osób niepełnosprawnych, osób w 

wieku 50 lat i więcej oraz osób z niskimi kwalifikacjami zawodowymi.  Wobec powyższych grup 

zastosowane zostały usługi i instrumenty rynku pracy ujęte w ustawie o promocji zatrudnienia 

i instytucjach rynku pracy. Projekt jest kontynuowany w roku 2020. 

Uchwałę do realizacji otrzymał Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu. 

- Uchwałę nr XI/86/2019 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 31 lipca 2019 roku w sprawie 

zmiany uchwały nr XLVI/355/2018 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 26 września 2018 

roku w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od dnia 01.01.2019r. do dnia 

30.06.2020r. projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.  

Przyjęciem Uchwały Rada Powiatu Wągrowieckiego zatwierdziła do realizacji projekt  

pt.: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wągrowieckim (V)”, 

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej I Osoby 

młode na rynku pracy, Działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na 

regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu 

Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - o zwiększonej wartości 

ogółem 2.979.706,05PLN. Zwiększenie wartości projektu było związane ze zwiększeniem 

limitu środków otrzymanych na ten cel. Projekt kontynuowany jest w 2020 roku. 

Uchwałę do realizacji otrzymał Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu. 

- Uchwałę nr XI /87/2019 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 31 lipca   2019 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”.  

Na podstawie art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela organ 

prowadzący jest zobowiązany określić regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w 

szkołach i placówkach oświatowych, który podlega uzgodnieniu z nauczycielskimi związkami 

zawodowymi.  

Na podstawie art. 1 pkt 12 ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Karta 

Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw dodany został art. 34a ustawy Karty Nauczyciela 
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określający minimalną wysokość dodatku za sprawowanie funkcji wychowawcy klasy tj. 300 

złotych. Regulamin określa dodatek w wysokości 6% wynagrodzenia zasadniczego, tj. 177,90, 

w związku z tym dotychczasową treść uchwały należało dostosować do wprowadzonych 

zmian.  

Projekt uchwały został uzgodniony ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli oraz 

poddany konsultacjom w formie zamieszczenia projektu aktu prawa miejscowego                            

w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.wagrowiec.pl), w zakładce: „Konsultacje aktów 

prawa miejscowego”. Uchwała została wykonana. Uchwałę opublikowano w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Wielkopolskiego 28 sierpnia 2019r., poz. 7360. 

Uchwałę do realizacji otrzymał Wydział Oświaty, Kultury i Sportu.  

- Uchwałę nr XI /88/2019 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 31 lipca   2019 roku w sprawie 

oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu na 

podstawie raportu.  

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 bardzo dużej straty netto przez ZOZ za 

2018r. , niskiej oceny punktowej – 10 pkt. na 70 możliwych, tj. 14%, braku poprawy prognozy 

sytuacji ekonomiczno-finansowej w perspektywie kolejnych 3 lat, wprowadzeniu zmian w 

funkcjonowaniu służby zdrowia, które nie gwarantują stabilności, systematycznych oczekiwań 

dotyczących podwyżek wynagrodzeń, które stanowią aż 71 % kosztów oraz postępujący 

proces starzenia się kadry medycznej, zwłaszcza lekarzy i pielęgniarek. 

Uchwałę do realizacji otrzymał Wydział Spraw Obywatelskich i Zdrowia. 

- Uchwałę nr XI /89/2019 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 31 lipca   2019 roku w sprawie 

pokrycia straty netto Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu.  

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 do realizacji otrzymał Wydział Spraw Obywatelskich i Zdrowia. 

- Uchwałę nr XI/90/2019 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 31 lipca 2019 roku   w sprawie 

określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat 

Wągrowiecki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.  

Uchwała opublikowana została w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Wielkopolskiego 2 września 2019r., poz. 7478. 

Uchwałę do realizacji otrzymał Wydział Rozwoju, Inwestycji i Transportu Publicznego.  

 

Rada Powiatu Wągrowieckiego na XII sesji w dniu 25 września 2019 roku podjęła 7 uchwał: 

- Uchwałę nr XII /91/2019 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 25 września 2019 roku w 

sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego.  

Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego określa strategię działań mających 

na celu ograniczenia występowania zagrożeń dla zdrowia psychicznego, poprawę jakości życia 
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osób z zaburzeniami psychicznymi i ich bliskich oraz zapewnienie dostępności do świadczeń 

opieki zdrowotnej realizowanych w latach 2017 – 2022. 

Uchwałę do realizacji otrzymał Wydział Spraw Obywatelskich i Zdrowia. 

- Uchwałę nr XII/92/2019 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 25 września 2019 roku   w 

sprawie wyrażenie zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego. 

Umowa najmu Nr OR.032.229.2019 zawarta została w dniu 27 września 2019 roku w 

Wągrowcu z Panem Andrzejem Jasińskim. 

Umowę do realizacji otrzymał Wydział Organizacyjny. 

- Uchwałę nr XII/93/2019 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 25 września 2019 roku w 

sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi nr 1677P w miejscowości Skoki gmina 

Skoki.  

Zmiana kategorii drogi nastąpiła z dniem 1 stycznia 2020 roku. Uchwałę opublikowano 

w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego 2 października 2019r., poz. 8233. 

Uchwałę do realizacji otrzymał Wydział Gospodarki Nieruchomościami.   

- Uchwałę nr XII/94/2019 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 25 września 2019 roku w 

sprawie   pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi nr 1675P na długości od ul. Parkowej 

do drogi wojewódzkiej nr 196 w miejscowości Skoki gmina Skoki.  

Zmiana kategorii drogi nastąpiła z dniem 1 stycznia 2020 roku. Uchwałę opublikowano 

w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego 2 października 2019r., poz. 8234. 

Uchwałę do realizacji otrzymał Wydział Gospodarki Nieruchomościami. 

- Uchwałę nr XII/95/2019 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 25 września 2019 roku w 

sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi nr 1653P od ul. Jana Pawła II do drogi 

wojewódzkiej nr 196 w miejscowości Skoki gmina Skoki.  

Zmiana kategorii drogi nastąpiła z dniem 1 stycznia 2020 roku. Uchwałę opublikowano 

w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego 2 października 2019r., poz. 8235. 

Uchwałę do realizacji otrzymał Wydział Gospodarki Nieruchomościami. 

- Uchwałę nr XII /96/2019 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 25 września 2019 roku, w 

sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2032.  

Uchwałę do realizacji otrzymał Wydział Finansów.    

- Uchwałę nr XII /97/2019 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 25 września 2019 roku, w 

sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.  

Uchwałę do realizacji otrzymał Wydział Finansów. 

 

Rada Powiatu Wągrowieckiego na XIII sesji w dniu 30 października 2019 roku podjęła                       

18 uchwał: 

- Uchwałę Nr XIII /98/2019 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 października 2019 roku   

w sprawie: „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Wągrowieckiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 

2020 rok”.  

Program w szczególności sprzyjał kontynuowaniu i rozwijaniu partnerskiej współpracy 

między powiatem a organizacjami i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
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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 do realizacji otrzymał Wydział Spraw Obywatelskich i Zdrowia. 

- Uchwałę Nr XIII/99/2019 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 października 2019 roku w 

sprawie wyznaczenia przedstawiciela podmiotu tworzącego do składu komisji konkursowej 

powołanej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko zastępcy dyrektora ds. medycznych 

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu.  

W związku z potrzebą ogłoszenia konkursu na stanowisko zastępcy dyrektora ds. 

medycznych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu, dyrektor Zespołu zwrócił się             z 

prośbą o wyznaczenie przedstawiciela podmiotu tworzącego, do składu Komisji Konkursowej, 

zadaniem której było przeprowadzenie konkursu na wskazane stanowisko. Osobą wskazaną 

przez podmiot tworzący była Pani Iwona Tyll. 

Uchwałę do realizacji otrzymał Wydział Spraw Obywatelskich i Zdrowia.   

- Uchwałę Nr XIII/100/2019 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 października 2019 roku 

w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/ 48 / 2019 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 27 marca 

2019 roku w sprawie określenia rodzaju zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w 2019 roku.  

Uchwała, zgodnie z ostateczną wersją została w pełni zrealizowana. Środki PFRON na 

realizację zadań powiatu określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnieniu osób niepełnosprawnych zostały wydatkowane w wysokościach i na zadania 

wskazane w uchwale przez dwie jednostki: PCPR oraz PUP Wągrowiec. Ostateczne decyzje w 

kwestiach przyznawania dofinansowań indywidualnym wnioskodawcom w zakresie likwidacji 

barier architektonicznych, w komunikowaniu, technicznych oraz zakupie sprzętu 

rehabilitacyjnego podejmował Zarząd Powiatu Wągrowieckiego.  

Uchwałę do realizacji otrzymało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu. 

- Uchwałę Nr XIII/101/2019 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 października 2019 roku 

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Liceum Ogólnokształcącego 

Specjalnego w Antoniewie wchodzącego w skład Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego 

im. Janusza Korczaka w Antoniewie.  

Na podstawie art. 129 ust. 13 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające 

ustawę - Prawo oświatowe dotychczasowe trzyletnie liceum ogólnokształcące z dniem 1 

września 2019 r. stało się odpowiednio czteroletnim liceum ogólnokształcącym.  

W związku z art. 146 ust. 2 i 3 ww. ustawy organ stanowiący jednostki samorządu 

terytorialnego prowadzącej dotychczasowe trzyletnie liceum ogólnokształcące, w terminie do 

30 listopada 2019 r. w drodze uchwały, stwierdził jego przekształcenie w czteroletnie liceum 

ogólnokształcące. Uchwała ta stanowi akt założycielski w rozumieniu przepisów ustawy prawo 

oświatowe. Uchwała została wykonana.  

Uchwałę do realizacji otrzymał Wydział Oświaty, Kultury i Sportu. 
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- Uchwałę Nr XIII/102/2019 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 października 2019 roku 

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego I Liceum Ogólnokształcącego im. 

Powstańców Wielkopolskich w Wągrowcu.  

Na podstawie art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające 

ustawę - Prawo oświatowe z dniem 1 września 2019 r. dotychczasowe trzyletnie liceum 

ogólnokształcące stało się czteroletnim liceum ogólnokształcącym, o którym mowa w art. 18 

ust, 1 pkt. 2 lit. a ustawy Prawo oświatowe.  

W związku z art. 146 ust. 2 i 3 ww. ustawy organ stanowiący jednostki samorządu 

terytorialnego prowadzącej dotychczasowe trzyletnie liceum ogólnokształcące, w terminie do 

30 listopada 2019 r. w drodze uchwały, stwierdził jego przekształcenie w czteroletnie liceum 

ogólnokształcące. Uchwała ta stanowi akt założycielski w rozumieniu przepisów ustawy prawo 

oświatowe. Uchwała została wykonana. 

Uchwałę do realizacji otrzymał Wydział Oświaty, Kultury i Sportu. 

- Uchwałę Nr XIII/103/2019 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 października 2019 roku 

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego II Liceum Ogólnokształcącego dla 

Dorosłych w Wągrowcu wchodzącego w skład Zespołu Szkół nr 2 im. ppłk. dr. Stanisława 

Kulińskiego w Wągrowcu.  

Na podstawie art. 184 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające 

ustawę - Prawo oświatowe z dniem 1 września 2019 r. dotychczasowe trzyletnie liceum 

ogólnokształcące dla dorosłych stało się czteroletnim liceum ogólnokształcącym dla dorosłych.  

W związku z art. 184 ust. 2 i 3 ww. ustawy organ stanowiący jednostki samorządu 

terytorialnego prowadzącej dotychczasowe trzyletnie liceum ogólnokształcące dla dorosłych, 

w terminie do 30 listopada 2019 r. w drodze uchwały, stwierdził jego przekształcenie w 

czteroletnie liceum ogólnokształcące dla dorosłych. Uchwała ta stanowi akt założycielski w 

rozumieniu przepisów ustawy prawo oświatowe. Uchwała została wykonana. 

Uchwałę do realizacji otrzymał Wydział Oświaty, Kultury i Sportu. 

- Uchwałę Nr XIII/104/2019 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 października 2019 roku 

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego II Liceum Ogólnokształcącego w 

Wągrowcu wchodzącego w skład Zespołu Szkół nr 2 im. ppłk. dr. Stanisława Kulińskiego w 

Wągrowcu.  

Na podstawie art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające 

ustawę - Prawo oświatowe z dniem 1 września 2019 r. dotychczasowe trzyletnie liceum 

ogólnokształcące stało się czteroletnim liceum ogólnokształcącym, o którym mowa w art. 18 

ust, 1 pkt. 2 lit. a ustawy Prawo oświatowe.  

W związku z art. 146 ust. 2 i 3 ww. ustawy organ stanowiący jednostki samorządu 

terytorialnego prowadzącej dotychczasowe trzyletnie liceum ogólnokształcące, w terminie do 

30 listopada 2019 r. w drodze uchwały, stwierdził jego przekształcenie w czteroletnie liceum 

ogólnokształcące. Uchwała ta stanowi akt założycielski w rozumieniu przepisów ustawy prawo 

oświatowe. Uchwała została wykonana. 

Uchwałę do realizacji otrzymał Wydział Oświaty, Kultury i Sportu. 
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- Uchwałę Nr XIII/105/2019 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 października 2019 roku 

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Technikum nr 2 w Wągrowcu 

wchodzącego w skład Zespołu Szkół nr 2 im. ppłk. dr. Stanisława Kulińskiego w Wągrowcu. 

Na podstawie art. 152 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające 

ustawę - Prawo oświatowe z dniem 1 września 2019 r. dotychczasowe czteroletnie technikum 

stało się pięcioletnim technikum, o którym mowa w art. 18 ust, 1 pkt. 2 lit. b ustawy Prawo 

oświatowe. W związku z art. 152 ust. 2 i 3 ww. ustawy organ stanowiący jednostki samorządu 

terytorialnego prowadzącej dotychczasowe czteroletnie technikum, w terminie do 30 

listopada 2019 r. w drodze uchwały, stwierdził jego przekształcenie w pięcioletnie technikum. 

Uchwała ta stanowi akt założycielski w rozumieniu przepisów ustawy prawo oświatowe. 

Uchwała została wykonana. 

 Uchwałę do realizacji otrzymał Wydział Oświaty, Kultury i Sportu. 

- Uchwałę Nr XIII/106/2019 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 października 2019 roku 

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Liceum Ogólnokształcącego dla 

Dorosłych w Gołańczy wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Karola Libelta w Gołańczy.  

Na podstawie art. 184 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające 

ustawę - Prawo oświatowe z dniem 1 września 2019 r. dotychczasowe trzyletnie liceum 

ogólnokształcące dla dorosłych stało się czteroletnim liceum ogólnokształcącym dla dorosłych.  

W związku z art. 184 ust. 2 i 3 ww. ustawy organ stanowiący jednostki samorządu 

terytorialnego prowadzącej dotychczasowe trzyletnie liceum ogólnokształcące dla dorosłych, 

w terminie do 30 listopada 2019 r. w drodze uchwały, stwierdził jego przekształcenie  

w czteroletnie liceum ogólnokształcące dla dorosłych. Uchwała ta stanowi akt założycielski                         

w rozumieniu przepisów ustawy prawo oświatowe. Uchwała została wykonana. 

Uchwałę do realizacji otrzymał Wydział Oświaty, Kultury i Sportu. 

- Uchwałę Nr XIII/107/2019 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 października 2019 roku 

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Technikum w Gołańczy 

wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Karola Libelta w Gołańczy. 

Na podstawie art. 152 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające 

ustawę - Prawo oświatowe z dniem 1 września 2019 r. dotychczasowe czteroletnie technikum 

stało się pięcioletnim technikum, o którym mowa w art. 18 ust, 1 pkt. 2 lit. b ustawy Prawo 

oświatowe.  

W związku z art. 152 ust. 2 i 3 ww. ustawy organ stanowiący jednostki samorządu 

terytorialnego prowadzącej dotychczasowe czteroletnie technikum, w terminie do 30 

listopada 2019 r. w drodze uchwały, stwierdził jego przekształcenie w pięcioletnie technikum. 

Uchwała ta stanowi akt założycielski w rozumieniu przepisów ustawy prawo oświatowe. 

Uchwała została wykonana. 

Uchwałę do realizacji otrzymał Wydział Oświaty, Kultury i Sportu. 

- Uchwałę Nr XIII/108/2019 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 października 2019 roku 

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Liceum Ogólnokształcącego w 

Gołańczy wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Karola Libelta w Gołańczy.  
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Na podstawie art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające 

ustawę - Prawo oświatowe z dniem 1 września 2019 r. dotychczasowe trzyletnie liceum 

ogólnokształcące stało się czteroletnim liceum ogólnokształcącym, o którym mowa w art. 18 

ust, 1 pkt. 2 lit. a ustawy Prawo oświatowe.  

W związku z art. 146 ust. 2 i 3 ww. ustawy organ stanowiący jednostki samorządu 

terytorialnego prowadzącej dotychczasowe trzyletnie liceum ogólnokształcące, w terminie                 

do 30 listopada 2019 r. w drodze uchwały, stwierdził jego przekształcenie w czteroletnie 

liceum ogólnokształcące. Uchwała ta stanowi akt założycielski w rozumieniu przepisów ustawy 

prawo oświatowe. Uchwała została wykonana. 

Uchwałę do realizacji otrzymał Wydział Oświaty, Kultury i Sportu. 

- Uchwałę Nr XIII/109/2019 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 października 2019 roku 

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Liceum Ogólnokształcącego dla 

Dorosłych im. Stanisława Mikołajczyka w Wągrowcu wchodzącego w skład Zespołu Szkół nr 1 

w Wągrowcu.  

Na podstawie art. 184 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające 

ustawę - Prawo oświatowe (.), z dniem 1 września 2019 r. dotychczasowe trzyletnie liceum 

ogólnokształcące dla dorosłych stało się czteroletnim liceum ogólnokształcącym dla dorosłych.  

W związku z art. 184 ust. 2 i 3 ww. ustawy organ stanowiący jednostki samorządu 

terytorialnego prowadzącej dotychczasowe trzyletnie liceum ogólnokształcące dla dorosłych, 

w terminie do 30 listopada 2019 r. w drodze uchwały, stwierdza jego przekształcenie                               

w czteroletnie liceum ogólnokształcące dla dorosłych. Uchwała ta stanowi akt założycielski                

w rozumieniu przepisów ustawy prawo oświatowe. Uchwała została wykonana. 

Uchwałę do realizacji otrzymał Wydział Oświaty, Kultury i Sportu. 

- Uchwałę Nr XIII/110/2019 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 października 2019 roku 

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Technikum im. Stanisława 

Mikołajczyka w Wągrowcu wchodzącego w skład Zespołu Szkół nr 1 w Wągrowcu.  

Na podstawie art. 152 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające 

ustawę - Prawo oświatowe z dniem 1 września 2019 r. dotychczasowe czteroletnie technikum 

stało się pięcioletnim technikum, o którym mowa w art. 18 ust, 1 pkt. 2 lit. b ustawy Prawo 

oświatowe.  

W związku z art. 152 ust. 2 i 3 ww. ustawy organ stanowiący jednostki samorządu 

terytorialnego prowadzącej dotychczasowe czteroletnie technikum, w terminie do 30 

listopada 2019 r. w drodze uchwały, stwierdził jego przekształcenie w pięcioletnie technikum. 

Uchwała ta stanowi akt założycielski w rozumieniu przepisów ustawy prawo oświatowe. 

Uchwała została wykonana. 

Uchwałę do realizacji otrzymał Wydział Oświaty, Kultury i Sportu. 

- Uchwałę Nr XIII/111/2019 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 października 2019 roku 

w sprawie stwierdzenia przekształcenia Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego 

w Wągrowcu w Centrum Kształcenia Zawodowego w Wągrowcu.  

Zgodnie z art. 50 ust. 3 ustawy z dnia 22 listopada 2019 roku o zmianie ustawy – Prawo 

oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw z dniem 1 września 2019 
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roku dotychczasowy Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego stał się Centrum 

Kształcenia Zawodowego.  

Art. 51 ust. 1 powyższej ustawy obliguje organ stanowiący jednostki samorządu 

terytorialnego prowadzący dotychczasowy publiczny ośrodek dokształcania i doskonalenia 

zawodowego do podjęcia uchwały stwierdzającej przekształcenie go w centrum kształcenia 

zawodowego w terminie od 1 września 2019 r. do 30 listopada 2019 roku. Uchwała ta, zgodnie 

z art. 51 ust. 2 wspomnianej ustawy stanowi jednocześnie akt założycielski centrum 

kształcenia zawodowego w rozumieniu przepisów ustawy Prawo oświatowe. Uchwała została 

wykonana. 

Uchwałę do realizacji otrzymał Wydział Oświaty, Kultury i Sportu. 

- Uchwałę Nr XIII/112/2019 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 października 2019 roku 

zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia Wojewódzkiego Ośrodka Dokształcania 

Zawodowego w Wągrowcu w Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w 

Wągrowcu oraz włączenia go do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Wągrowcu.  

Artykuł 51 ust. 1 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo 

oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw obliguje organ 

stanowiący jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej dotychczasowy publiczny 

ośrodek dokształcania i doskonalenia zawodowego do stwierdzenia, w drodze uchwały, 

przekształcenia tego ośrodka w publiczne centrum kształcenia zawodowego w terminie od 

dnia 1 września 2019 r. do dnia 30 listopada 2019 r. W tym samym terminie należało także 

dokonać zmiany uchwały, na podstawie której utworzono zespół szkół, w skład którego 

wchodzi dotychczasowy ośrodek dokształcania i doskonalenia zawodowego. Stanowi o tym 

art. 51 ust. 3 przywołanej ustawy.  

Stwierdzenie przekształcenia ODiDZ w Wągrowcu w CKZ w Wągrowcu zostało dokonane 

odrębną uchwałą. Niniejszą uchwałą zmieniona zostaje uchwała przekształcająca Wojewódzki 

Ośrodek Dokształcania Zawodowego w Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego 

oraz włączająca go do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Wągrowcu. Uchwała została 

wykonana. 

Uchwałę do realizacji otrzymał Wydział Oświaty, Kultury i Sportu. 

- Uchwałę Nr XIII/113/2019 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 października 2019 roku 

w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wprowadzenia Polityki Zarządzania Konfliktem 

Interesów.  

Nie uwzględniono wniosków zawartych w petycji. 

Uchwałę do realizacji otrzymał Wydział Organizacyjny - Biuro Rady. 

- Uchwałę nr XIII /114/2019 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 października   2019 roku, 

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2032.  

Uchwałę do realizacji otrzymał Wydział Finansów.  

- Uchwałę nr XIII /115/2019 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 października 2019 roku, 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.  

Uchwałę do realizacji otrzymał Wydział Finansów. 
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Rada Powiatu Wągrowieckiego na XIV sesji w dniu 27 listopada 2019 roku podjęła 11 

uchwał: 

- Uchwałę Nr XIV /116/2019 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 27 listopada 2019 roku   w 

sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie z drogi i przechowywanie pojazdów w 2020 

roku.  

Zaproponowane wysokość opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie 

oraz wysokość kosztów, które musi pokryć właściciel w przypadku odstąpienia od usunięcia 

pojazdu są konsekwencją szczegółowej analizy przesłanek ustawowych oraz ich odniesienia 

do realiów powiatu. Zgodnie z art. 130a ust. 6 Ustawy Prawo o ruchu drogowym Rada Powiatu 

przy podejmowaniu uchwały w sprawie wysokości opłat ma obowiązek uwzględnienia 

kosztów usuwania i przechowywania pojazdów na obszarze danego powiatu oraz konieczność 

sprawnej realizacji zadań związanych z usuwaniem pojazdów z dróg i ich przechowywaniem. 

Z zebranych informacji wynika, iż oferowane stawki w porównaniu do stawek wynikających z 

umowy o świadczenie usług usuwania i przechowywania pojazdów w stosunku do 

zeszłorocznych zwiększyły się o ok. 10 %. Uchwała została opublikowana w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Wielkopolskiego 3 grudnia 2019r., poz. 10195. 

Uchwałę do realizacji otrzymał Wydział Komunikacji. 

- Uchwałę Nr XIV /117/2019 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 27 listopada 2019 roku   w 

sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów 

pływających w 2020 roku.  

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Wielkopolskiego 3 grudnia 2019r., poz. 10196. 

Uchwałę do realizacji otrzymał Wydział Komunikacji. 

- Uchwałę Nr XIV/118/2019 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 27 listopada 2019 roku w 

sprawie nadania Młodzieżowemu Ośrodkowi Socjoterapii w Gołańczy imienia Kompanii 

Gołanieckiej.  

W dniu 08 listopada 2019 r. w imieniu Rady Pedagogicznej i Samorządu 

Wychowanków, Pani dyrektor Justyna Bartol - Baszczyńska złożyła do organu prowadzącego, 

wniosek o nadanie imienia Kompanii Gołanieckiej Młodzieżowemu Ośrodkowi Socjoterapii w 

Gołańczy, z dniem 29 maja 2020 r. .Podstawę prawną podjęcia niniejszej uchwały stanowi 

art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym, który mówi, że do 

wyłącznej właściwości rady powiatu, należy podejmowanie uchwał w innych sprawach 

zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady powiatu oraz § 1 ust. 2 załącznika nr 4 do 

rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 marca 2005r. w sprawie 

ramowych statutów placówek publicznych stanowiący, że młodzieżowemu ośrodkowi 

socjoterapii nadaje imię organ prowadzący, na wniosek wspólny rady pedagogicznej, 

samorządu wychowanków i rady rodziców. W MOS w Gołańczy zgodnie w § 1 pkt 9 

rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie szkół i placówek, 

w których nie tworzy się rad rodziców nie funkcjonuje Rada Rodziców.  
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Zarząd Powiatu Wągrowieckiego na posiedzeniu w dniu 14 listopada 2019r. pozytywnie 

zaopiniował wniosek złożony przez dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii                           

w Gołańczy. Uchwała została wykonana. 

Uchwałę do realizacji otrzymał Wydział Oświaty, Kultury i Sportu. 

- Uchwałę Nr XIV /119/2019 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 27 listopada 2019 roku   w 

sprawie zatwierdzenia Programu naprawczego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu. 

Zarząd Powiatu dokonał oceny programu naprawczego na podstawie własnego 

Arkusza oceny. Analizie poddano szczególnie poprawę sytuacji ekonomiczno-finansowej ZOZ 

z uwzględnieniem konieczności świadczenia usług leczniczych na odpowiednim poziomie. 

Zatwierdzenie Programu umożliwia dalsze funkcjonowanie i świadczenie usług na rzecz 

pacjentów. Pozwala także dyrektorowi ZOZ w Wągrowcu na wdrożenie proponowanych zmian 

i dostosowanie do wymagań i zmieniającej się sytuacji. 

 Uchwałę do realizacji otrzymał Wydział Spraw Obywatelskich i Zdrowia. 

- Uchwałę Nr XIV/120/2019 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 27 listopada 2019 roku w 

sprawie upoważnienia do dokonania kontroli w Zespole Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu.  

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 do realizacji otrzymał Wydział Spraw Obywatelskich i Zdrowia. 

- Uchwałę Nr XIV/121/2019 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 27 listopada 2019 roku w 

sprawie wyboru biegłego rewidenta w celu przeprowadzenia badania sprawozdania 

finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu za 2019 r. i 2020r. 

W celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego ZOZ w Wągrowcu za rok 

2019 i 2020, po dokonaniu analizy złożonej oferty wybrano firmę „AUDIT – BILANS” Sp. z o.o. 

w Złotowie na okres 2 lat. 

Uchwałę do realizacji otrzymał Wydział Spraw Obywatelskich i Zdrowia.  

- Uchwałę Nr XIV/122/2019 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 27 listopada 2019 roku w 

sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego z p. A. 

Goelem.  

Umowa najmu Nr OR.032.308.2019 zawarta została w dniu 28 listopada 2019 roku w 

Wągrowcu z Panem Arunem Goelem. 

Uchwałę do realizacji otrzymał Wydział Organizacyjny.  

- Uchwałę Nr XIV/123/2019 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 27 listopada 2019 roku w 

sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego z p. J. Żakiem.  

Umowa najmu Nr OR.032.311.2019 zawarta została w dniu 28 listopada 2019 roku w 

Wągrowcu z Panem Jackiem Żakiem. 

Uchwałę do realizacji otrzymał Wydział Organizacyjny.  

- Uchwałę Nr XIV/124/2019 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 27 listopada 2019 roku w 

sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego z p. M. 

Youssefem.  
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Umowa najmu Nr OR.032.310.2019 zawarta została w dniu 28 listopada 2019 roku w 

Wągrowcu z Panem Monzerem Youssefem. 

Uchwałę do realizacji otrzymał Wydział Organizacyjny.  

- Uchwałę Nr XIV/125/2019 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 27 listopada 2019 roku w 

sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego z p. E. 

Warduleńską.  

Umowa najmu Nr OR.032.309.2019 zawarta została w dniu 28 listopada 2019 roku w 

Wągrowcu z Panią Ewą Warduleńską. 

Uchwałę do realizacji otrzymał Wydział Organizacyjny.  

- Uchwałę nr XIV /126/2019 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 27 listopada 2019 roku, w 

sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.  

Uchwałę do realizacji otrzymał Wydział Finansów.    

 

Rada Powiatu Wągrowieckiego na XV sesji w dniu 18 grudnia 2019 roku podjęła 10 

uchwał: 

- Uchwałę Nr XV /127/2019 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 18 grudnia 2019 roku w 

sprawie uchwalenia Programu ochrony środowiska dla powiatu wągrowieckiego na lata 2019-

2022 z perspektywą do roku 2026, którego integralną część stanowi Program usuwania 

azbestu i wyrobów zawierających azbest dla powiatu wągrowieckiego.  

Opracowano Program ochrony środowiska dla powiatu wągrowieckiego na lata 2019-

2022 z perspektywą do roku 2026, którego integralną część stanowi Program usuwania 

azbestu i wyrobów zawierających azbest dla powiatu wągrowieckiego. 

Uchwałę do realizacji otrzymał Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa. 

- Uchwałę Nr XV /128/2019 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 18 grudnia 2019 roku w 

sprawie ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg powiatowych na cele 

niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. 

Uchwała jest wypełnieniem delegacji zawartej w art. 40 ust. 8 i 9 ustawy o drogach 

publicznych, zgodnie z którą organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego jest 

zobowiązany ustalić stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których jest zarządcą.  

Ujęta w uchwale zmiana stawek wynika z rosnących kosztów utrzymania dróg powiatowych 

oraz potrzeby zabezpieczenia w budżecie powiatu odpowiednich środków finansowych na ich 

utrzymanie. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Wielkopolskiego 23 grudnia 2019r., poz. 11188. 

Uchwałę do realizacji otrzymał Powiatowy Zarząd Dróg. 

- Uchwałę Nr XV /129/2019 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 18 grudnia 2019 roku   w 

sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok.  

Uchwałę do realizacji otrzymał Wydział Organizacyjny - Biuro Rady. 

- Uchwałę Nr XV/130/2019 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 18 grudnia 2019 roku w 

sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Wągrowieckiego na 2020 rok.  

Uchwałę do realizacji otrzymał Wydział Organizacyjny - Biuro Rady. 
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- Uchwałę nr XV /131/2019 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 18 grudnia 2019 roku, w 

sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2032. 

Uchwałę do realizacji otrzymał Wydział Finansów. 

- Uchwałę nr XV /132/2019 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 18 grudnia 2019 roku, w 

sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.  

Uchwałę do realizacji otrzymał Wydział Finansów. 

- Uchwałę nr XV /133/2019 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 18 grudnia 2019 roku, w 

sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2032. 

Uchwałę do realizacji otrzymał Wydział Finansów. 

- Uchwałę nr XV /134/2019 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 18 grudnia 2019 roku, w 

sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok.  

Uchwałę do realizacji otrzymał Wydział Finansów. 

- Uchwałę nr XV /135/2019 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 18 grudnia 2019 roku, w 

sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/321/2018 z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu.  

W związku ze zmianą czynników mających wpływ na wysokość dotacji celowej, a w 

szczególności wzrostu kosztów pracy eksploatacyjnej, niezbędnej do realizacji zadania pn. 

„Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania 

Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie 

Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM),” wysokość dotacji celowej dla Województwa 

Wielkopolskiego za 2020 rok wzrosła do kwoty 236 398,05 zł. 

Uchwałę do realizacji otrzymał Wydział Rozwoju, Inwestycji i Transportu Publicznego.  

- Uchwałę Nr XV/136/2019 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 18 grudnia 2019 roku w 

sprawie Stanowisko w sprawie sytuacji finansów jednostek samorządu terytorialnego.  

Stanowisko dotyczyło pogarszającej się sytuacji finansów JST. 

Uchwałę do realizacji otrzymał Wydział Organizacyjny - Biuro Rady. 
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IV.  Realizacja programów i strategii 

1. Realizacja programów i strategii przez Starostwo Powiatowe w Wągrowcu 

- 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, zmienionej aneksem, do 

przekazywania dotacji w transzach przez okres 3 lat, do 2020 roku. Łączna wysokość transz 

przekazana w 2019 roku wyniosła 186.733,00 zł.   

 

- 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, zmieniona uchwałą nr IX/69/2019 z dnia 29 maja 2019 roku.  

 

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 ten cel zabezpieczono w budżecie 45 000 zł, następnie zwiększono rezerwę o dodatkowe 

5000 zł.  
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- Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych 

Nazwa  

projektu / programu 

Krótki opis dotyczący realizacji w 2019r. Cele Wskaźniki 

 

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 dla powiatów: Czarnkowsko-
Trzcianeckiego i Pilskiego. Wybrany 
Wykonawcą to GISPRO Sp. z o.o. z 
siedzibą w Szczecinie.  

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

Wdrożenie bazy GESUT i skanowanie 
zasobów geodezyjnych; 
 

 

- Elektroniczna dokumentacja medyczna 

Nazwa  

projektu / programu 

Krótki opis dotyczący realizacji w    

2019 r. 

Cele Wskaźniki 

 

Wyposażenie środowisk informatycznych 
wojewódzkich, powiatowych i miejskich 
podmiotów leczniczych w narzędzia 
informatyczne umożliwiające wdrożenie 
Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz 
stworzenie sieci wymiany danych między 
podmiotami leczniczymi samorządu 
województwa 

1.Zawarto następujące kontrakty: 
na dostarczenie, skonfigurowanie i 
uruchomienie infrastruktury lokalnej i 
regionalnej – wsparcie przetwarzania 
chmurowego; na opracowanie, 
wdrożenie i utrzymanie Platformy 
Regionalnej           e-Pacjent. 2. W 2019 
r. zakończona została dostawa 
infrastruktury informatycznej w 
ramach następujących kontraktów: 
dostarczenie urządzeń dostępowych, 
systemów operacyjnych klienckich, 
drukarek i skanerów; dostarczenia, 
skonfigurowania i uruchomienia 

Wytwarzanie i udostępnianie 
lokalnych usług elektronicznych w 
środowiskach IT podmiotów 
leczniczych i regionalnych usług 
elektronicznych korzystających z 
usług lokalnych; 
Wyposażenie uczestników projektu 
w zasoby infrastruktury 
sprzętowego i programowego 
przetwarzania danych, 
umożliwiające wytwarzanie i 
udostępnianie usług 
elektronicznych; 

W wyniku realizacji projektu wszystkie 
podmioty lecznicze dysponować będą 
infrastrukturą techniczną 
umożliwiającą bezpieczne 
wytwarzanie, przetwarzanie, 
przechowywanie  
i wymianę Elektronicznej Dokumentacji 
Medycznej (oraz innych 
elektronicznych dokumentów 
medycznych, przekraczających swoim 
zakresem EDM, co obejmuje również 
dokumenty zawierające meta dane 
takie jak obrazy, filmy, instrukcje, inne 
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infrastruktury technicznej lokalnej i 
regionalnej – wsparcie przetwarzania 
chmurowego; dostarczenie usługi 
transmisji danych wraz ze sprzętem 
transmisyjnym i kolokacją.  
3. W ramach zadań Inżyniera 
Kontraktu, realizowano: opracowanie 
założeń technicznych do zamówienia 
publicznego pn.: „Dostarczenie, 
skonfigurowanie i uruchomienie 
oprogramowania specjalistycznego (e-
Dokumentacja, e-Rejestracja, 
wytwarzanie EDM, EZD); obiór 
przedmiotów zawartych umów, 
rozliczenia finansowe zad. 10, 11 

Wyposażenie uczestników w 
jednorodnie funkcjonujący 
elektroniczny obieg dokumentów 
dla obsługi korespondencji 
zewnętrznej między uczestnikami 
oraz obsługę korespondencji 
zewnętrznej między uczestnikami a 
Liderem Projektu, innymi 
podmiotami i organami 
publicznymi; 
Podniesienie poziomu 
bezpieczeństwa i sprawności 
funkcjonowania środowisk IT 
uczestników projektu dla potrzeb 
współpracy Lidera z tymi 
podmiotami przez ich doposażanie 
w zasoby infrastruktury sprzętowej 
realizujące usługi systemowe; 
Zbudowanie i eksploatacja usługi 
uwierzytelniania i autoryzacji 
dostępu do zasobów środowisk IT 
podmiotów leczniczych;  

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 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. 

 

 

 

 

 

 



39 

 

- Dzienny Dom Opieki Medycznej 

Nazwa  

projektu / programu 

Krótki opis dotyczący realizacji w 2019r. Cele Wskaźniki 

 

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

Zakończono rozbudowę istniejącego 
budynku Rehabilitacji Zakładu Opiekuńczo-
Leczniczego na potrzeby uruchomienia 
Dziennego Dom Opieki Medycznej. DDOM 
przyjął pierwszych pacjentów 20.08.2019 r. 
Oficjalne otwarcie odbyło się 11.09.2019 r. 
Zespół terapeutyczny kierowany przez 
Pielęgniarkę Kierownika Zespołu oraz 
Lekarza Geriatrę przygotował i nadzorował 
realizację dla każdego pacjenta 
indywidualnych planów terapeutycznych. 
Pacjenci otrzymywali wsparcie w zakresie 
usług fizjoterapeutycznych (2 
fizjoterapeutów), psychologicznych (1 
psycholog), terapii zajęciowej (1 terapeuta 
zajęciowy). Pacjenci korzystali również porad 
logopedy, dietetyka. W sumie w usług 
DDOM-u w 2019 r. skorzystała 60 pacjentów.  

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 

Krótki opis dotyczący realizacji w 

2019r. 

Cele Wskaźniki 

 

Własna firma kluczem 
do sukcesu – dotacje 
dla mieszkańców 
Powiatu 
Wągrowieckiego 

Zakończenie realizacji projektu, w 
ramach, którego 40 uczestników 
założyło własne dzielności 
gospodarcze dzięki otrzymaniu 
dotacji na ten cel w wys. 40 tys. zł 
oraz wsparcia pomostowego 
finansowo-doradczego w 
pierwszym roku jej 
funkcjonowania. 

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; 
liczba osób objętych wsparciem aktywizacji zawodowej; 
Liczba usług rozwojowych skierowanych do przedsiębiorstw 
powstałych w ramach programu; liczba osób objętych 
specjalistyczny 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. 
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- Powiatowy program ochrony środowiska 

Nazwa  

projektu / programu 

Krótki opis dotyczący realizacji w 2018r. Cele Wskaźniki 

 

 
Program ochrony środowiska 

Organizacja konkursów ekologicznych – zakup nagród dla 
laureatów (14 175zł) 

Podnoszenie świadomości ekologicznej 
mieszkańców Powiatu  

 

Zatwierdzenie uproszczonych planów urządzania lasów 
niestanowiących własności Skarbu Państwa (dotyczy 
lasów o pow. 194,43 ha - teren gminy Wągrowiec) 

Realizacja obowiązku nałożonego na 
Starostę ustawą o lasach 

 

Dotacje dla spółek wodnych w celu właściwego 
utrzymania i konserwacji urządzeń melioracyjnych (39 
995zł) 

Właściwa gospodarka wodna na 
gruntach zmeliorowanych  

 

 

Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa 

Rok 2019 

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami  

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami 

Rodzaj decyzji ilość 

Pozwolenia na wytwarzanie odpadów 2 

Zmiany pozwoleń na wytwarzanie odpadów 2 

Zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów 0 
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Zmiany zezwoleń na zbieranie i przetwarzanie odpadów 5 

Odmowa zmiany zezwolenia 0 

Uchylone zezwolenia 2 

 

Rybactwo 

Wydawanie kart wędkarskich i rejestracja łodzi  

 ilość 

Wydawanie kart wędkarskich 354 

Rejestracja łodzi 58 
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Wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew (dotyczy terenów będących własnością gmin) 

Zezwolenia na usuwanie drzew (dotyczy terenów będących własnością gmin) 

 Ilość wydanych decyzji 
Ilość drzew i krzewów 
objętych zezwoleniami 

Zobowiązanie 
rekompensacyjne 

Wielkość ustalonych 
opłat za usuwanie 
drzew 

Zezwolenia na 
usuwanie drzew 

85 (58 decyzji z 
nasadzeniem, w tym 6 
decyzji z opłatami) 

495 drzew 
342 m2 krzewów 

533 drzewa 

 
200 420,00 zł 

Odmowa udzielenia 

zezwolenia na 

usuwanie drzew 

14 

 
Zezwolenie i odmowa 7 

Zmiany decyzji 6 

Razem 112 
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Leśnictwo 

Opracowanie i zatwierdzanie uproszczonych planów urządzania lasu 

 Ilość ha 

Opracowanie uproszczonych planów urządzania lasu - 

Zatwierdzenie uproszczonych planów urządzania lasu 194,43 ha 

Wydawaniem osobie fizycznej, osobie prawnej oraz jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości 

prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, w przypadku sprzedaży niestanowiącego własności Skarbu 

Państwa gruntu oznaczonego jako las w ewidencji gruntów i budynków, zaświadczeń o objęciu lasu 

uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach. 

660 

 

 

 

 

 

 

 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytcmbxgq2dgltqmfyc4mzygu2dknjxg4
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- Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi 

Nazwa 

projektu / programu 

Krótki opis dotyczący realizacji w 2019r. Cele Wskaźniki 

 

Uwagi 

Roczny program 

współpracy Powiatu 

Wągrowieckiego  

z organizacjami 

pozarządowymi  

oraz innymi 

podmiotami 

prowadzącymi 

działalność pożytku 

publicznego na 2019 

rok 

Realizacja zadań publicznych przy współpracy 

organizacji pozarządowych wywiera znaczny 

wpływ na poprawę warunków życia 

mieszkańców powiatu. Rozległość i zakres 

działań, w jakie angażują się organizacje 

pozarządowe, społeczny charakter tych 

działań oraz wzrastający poziom 

realizowanych usług powodują, że organizacje 

powinny być postrzegane jako cenny partner 

jednostek samorządu terytorialnego.  

Niezbędne jest włączenie podmiotów 

pozarządowych w system funkcjonowania 

powiatu na zasadzie równoprawnego 

partnerstwa. 

Program stanowi wzajemny obszar  partnerski 

dla wszystkich organizacji pozarządowych i 

innych podmiotów prowadzących działalność 

pożytku publicznego wyrażających wolę 

współpracy w działaniach na rzecz Powiatu 

Wągrowieckiego i jego mieszkańców. 

Celem głównym 

programu jest 

kształtowanie 

demokratycznego ładu 

w środowisku  

lokalnym poprzez 

budowanie  

i umacnianie 

partnerstwa między 

administracją 

publiczną i 

organizacjami 

pozarządowymi. 

1. Liczba ogłoszonych otwartych 

konkursów ofert – 

 1 konkurs ofert, który został ogłoszony 15 

listopada 2018r. a jego ostateczne 

rozstrzygnięcie nastąpiło 10 stycznia 

2019r.,  

2. Liczba  ofert złożonych w otwartym  

konkursie ofert,  w tym liczba organizacji 

 - w konkursie ofert wzięły udział 23 

organizacje pozarządowe, które złożyły 

łącznie 39 ofert. 

3. Liczba zawartych umów na realizację 

zadania publicznego, w tym liczba 

organizacji 

- w trybie konkursowym i 

pozakonkursowym złożono łącznie 54 

oferty, z których dofinansowano 42 

zadania o charakterze powiatowym. 

- nie złożono ofert wspólnych. 
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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 2019r., poz. 688 z późn. 

zm.) umożliwia organizacjom pozarządowym 

oraz uprawnionym podmiotom otrzymywanie 

dotacji w trybie pozakonkursowym- tzw. 

„małe granty” . 

Zawarto 29 umów w trybie konkursowym 

i 13 umów  w trybie pozakonkursowym na 

wsparcie realizacji zadań publicznych na 

wsparcie realizacji 

5. Liczba  ofert złożonych w  trybie 

pozakonkursowym tzw. „małych 

grantów”, w tym liczba organizacji 

- 11 organizacji pozarządowych złożyło 

łącznie 15 ofert. 

9. Liczby projektów aktów prawa 

miejscowego konsultowanych z 

organizacjami pozarządowymi 

- w 2019 roku skonsultowano 9 projektów 

aktów prawa miejscowego. 
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- Program profilaktyki HPV 

Nazwa 

projektu / programu 

Krótki opis dotyczący realizacji 

w 2019r. 
Cele Wskaźniki Uwagi 

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

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 
sąsiednich samorządach pod 
względem wykonywanych 
szczepień wynosi ok. 50-60%.                                

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 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. 

1. W 2019 roku zaszczepiono 
196 dziewczynek z rocznika 
2005 (II dawka) oraz 243 
dziewczynki z rocznika 2006   
(I dawka).     

 Z uwagi na brak dostępności 
w 2019 roku szczepionek 
Gardasil 9, planowane na ten 
rok szczepienie  II dawką 
dziewcząt z rocznika 2006 
odbyło się w I kwartale 2020 
roku. 

Szczepienia przeciw 
wirusowi brodawczaka 
ludzkiego HPV, zostały 
przeprowadzone przez 
firmę „Edictum” Sp. z.o.o 
z Poznania w gabinetach 
pielęgniarek szkolnych w 
powiecie wągrowieckim.                      
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- Promocja zdrowia 

Nazwa projektu/ 

programu 

Krótki opis dotyczący realizacji w 2019r. Cele Wskaźniki Uwagi 

Promocja i 
ochrona zdrowia 

1. Prowadzenie wykazu placówek medycznych działających 
na terenie powiatu wągrowieckiego mających podpisane 
umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia w BIP. 
2. Wydawanie bezpłatnego Powiatowego Informatora 
Medycznego, który zawiera wykaz świadczeniodawców z 
terenu powiatu wągrowieckiego posiadających umowy z 
NFZ oraz jego coroczne aktualizowane. 
3. Wykłady poświęcone zagadnieniom  z zakresu 
profilaktyki zdrowotnej 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: wpływ 
Internetu na kształtowanie postaw społecznych, dzielenie 
na lepszych i gorszych, wrażliwość na krzywdę i szacunek 
do drugiej osoby, radzenie sobie  z negatywnymi emocjami 
i agresją oraz umiejętność redukowania lęku w sytuacjach 
kryzysowych.  
5. Organizowanie  lub współorganizowanie badań 
mammograficznych. 
6. Organizowanie akcji honorowego oddawania krwi. 
7. Konkursy realizowane przy współpracy z: 
- Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w 
Wągrowcu, 
- Powiatową Komendą Policji w Wągrowcu, 
- ze szkołami z terenu powiatu wągrowieckiego. 

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

1. Liczba wykładów 
poświęconych zagadnieniom 
z zakresu profilaktyki 
zdrowotnej 
- odbyły się 2 wykłady. 
2. Liczba placówek 
medycznych działających na 
terenie powiatu 
wągrowieckiego. 
- w 2019 roku na terenie 
Powiatu Wągrowieckiego 
działało 86 placówek 
medycznych. 
3. Liczba oddanej krwi 
podczas przeprowadzonych  
akcji krwiodawstwa 
 – w 2019 roku podczas 3 
akcji krwiodawstwa łącznie 
oddano 50,275 litrów krwi. 
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- Pomoc prawna 

Nazwa projektu/ 

programu 

Krótki opis dotyczący realizacji w 

2019r. 
Cele Wskaźniki Uwagi 

Nieodpłatna 
Pomoc Prawna                    
w Powiecie 
Wągrowieckim 

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                            i 
adwokatów na podstawie umów 
zawartych z Powiatem 
Wągrowieckim. 
2. W punkcie nieodpłatnej pomocy 
prawnej  nr 2 i nr 3 porady prawne 
udzielane były przez organizację 
pozarządową wyłonioną               w 
drodze konkursu ofert               na 

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 sądowo-administracyjnym. 
4. Sporządzenie projektu pisma o zwolnienie 
od kosztów sądowych lub ustanowienie 
pełnomocnika z urzędu w postępowaniu 
sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy 
prawnego, doradcy podatkowego lub 
rzecznika patentowego w postępowaniu 
sądowo-administracyjnym. 
Nieodpłatna pomoc prawna nie 
obejmowała spraw: 
1. Podatkowych związanych  
z prowadzeniem działalności gospodarczej. 
2. Z zakresu prawa celnego, dewizowego i 
handlowego. 

1. Liczba ogłoszonych  otwartych 
konkursów ofert – 1 konkurs. 
2. Liczba ofert złożonych w otwartym  
konkursie ofert ogłoszonym  
8  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                                
7  listopada2019r., w tym liczba 
organizacji: 
- wpłynęły 3 oferty na realizację 
zadania publicznego – prowadzenie 
punktu nieodpłatnej pomocy prawnej 
wraz                z nieodpłatną mediacją 
oraz edukacją prawną i 2 oferty na 
świadczenie nieodpłatnego 
poradnictwa obywatelskiego wraz z 
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podstawie umowy zawartej             z 
Powiatem Wągrowieckim. 
 

 

3. Związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do 
rozpoczęcia tej działalności. 

nieodpłatna mediacją i edukacja 
prawną. 
3. Liczba ofert wspólnych złożonych 
przez organizacje – nie wpłynęły oferty 
wspólne. 
4. Beneficjenci (osoby uprawnione do 
skorzystania z nieodpłatnej pomocy 
prawnej) – udzielono łącznie w 2019r. 
1080 porad nieodpłatnej pomocy 
prawnej, w tym: 838 porad w 
punktach NPP prowadzonych przez 
radców prawnych i adwokatów oraz 
242 porady w punktach NPP 
prowadzonych przez organizacje 
pozarządową. 
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2. Realizacja strategii przez jednostki organizacyjne  

a) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie: 

Nazwa 
projektu/programu 

Krótki opis dotyczący realizacji                      
w 2019 roku 

Cele Wskaźniki Uwagi 

Strategia 
rozwiązywania 
problemów 
społecznych; 

    

w tym: Powiatowy 
program rozwoju 
pieczy zastępczej 
do roku 2021 

Doskonalenie i wspieranie   
systemu rodzinnej pieczy 
zastępczej poprzez:                                  
1. poprawę współpracy przy 
realizacji zadań gmin i powiatu; 
2. lepszą współpracę z sądami 
rodzinnymi; 
3. wzmocnienie roli podmiotów 
niepublicznych; 
4. usprawnieniu 
usamodzielnienia 
wychowanków; 
5. skutecznemu przekształceniu 
placówki opiekuńczo-
wychowawczej; 
6. utrzymaniu liczby miejsc w 
rodzinnej pieczy zastępczej 
poprzez: 
- poszukiwanie nowych 
kandydatów na rodziców 
zastępczych; 
- pełniejsze wykorzystanie 
potencjału istniejących rodzin; 

Funkcjonalny, adekwatny do 
zaistniałych potrzeb, 
POWIATOWY SYSTEM PIECZY 
ZASTĘPCZEJ wzmacniany 
poprzez: 
- wzrost wiedzy, umiejętności 
i świadomości personelu 
merytorycznego 
współtworzącego system pieczy 
zastępczej w Powiecie 
Wągrowieckim; 
- podniesienie jakości pracy 
organizatora rodzinnej pieczy 
zastępczej oraz osób 
prowadzących rodzinne formy 
pieczy zastępczej; 
-  nawiązanie stałej i 
systematycznej lokalnej sieci 
współpracy z lokalnymi 
organizacjami pozarządowymi, 
których działania dotyczą 
rodzinnej pieczy zastępczej; 

- ilość 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 
współfinansowane 
ze środków 
własnych powiatu, 
dotacji z gmin i 
powiatów, dotacji 
rządowych, 
uczestnicy - około 
350 osób 
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- zwiększenie stabilności 
zatrudnienia; 
- stworzenie ścieżek rozwoju 
rodzinnych form pieczy 
zastępczej 
 

- zapewnienie rodzinnym 
formom pieczy zastępczej   
adekwatnego do potrzeb 
wsparcia; 
- dalsze wdrażanie 
rekomendowanych na poziomie 
krajowym standardów pieczy 
zastępczej. 
 
 

Powiatowy 
program działań na 
rzecz osób 
niepełnosprawnych 
na lata 2016-2020 
 

- umożliwienie uczestnictwa w 
turnusach rehabilitacyjnych 
dzieci i młodzieży, dostępność 
strony internetowej, kolportaż 
czasopism nt. 
niepełnosprawności, 
prowadzenie punktu                     
o prawach i uprawnieniach, 
dofinansowanie likwidacji 
barier architektonicznych, w 
komunikowaniu i technicznych, 
stwarzanie możliwości 
uczestnictwa w warsztatach 
terapii zajęciowej, działalność 
Zespołu do Spraw Orzekania o 
Niepełnosprawności 

wyrównywanie szans osób 
niepełnosprawnych, 
upowszechnianie informacji nt. 
niepełnosprawności, 
rehabilitacja społeczna i 
aktywizacja zawodowa, 
uzupełnianie opieki zdrowotnej  

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

zadania 
współfinansowane 
ze środków PFRON 
oraz środków 
własnych powiatu, 
uczestnicy – koło 
2000 osób 

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 



53 

 

 działalność na 
rzecz osób z grup 
wysokiego ryzyka 
socjalnego 

- upowszechnianie informacji o 
dostępnych formach wsparcia; 
- współpraca międzysektorowa; 
- oddziaływania w ramach 
zespołów interdyscyplinarnych  
 

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

- liczba uczestników 
programów korekcyjno-
edukacyjnych; 
- liczba klientów OIK; 
- liczba odbytych zespołów 
interdyscyplinarnych  

-w ramach 
działalności 
Ośrodka 
Interwencji 
Kryzysowej –150 
osób 

Projekt „Asystent 
rodziny i 
Koordynator 
rodzinnej pieczy 
zastępczej” 

- refundacja części kosztów 
zatrudnienia 1,75 etatu 
koordynatorów rodzinnych 
form pieczy zastępczej  

- realizacja zadań organizatora 
rodzinnej pieczy zastępczej  

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

Wartość finansowa 
projektu: 31.332 zł  

Program „Dobry 
start” 

- 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  
 

- nie dotyczy  Wartość finansowa  
programu: 50.106 
zł (dla  118 osób) 

Program 
Świadczenie 
wychowawcze 
500+ 

wypłata dodatku 
wychowawczego dla dzieci 
przebywających w rodzinnych i 
instytucjonalnych formach 
pieczy zastępczej  

- pomoc ekonomiczna dla dzieci  
wychowujących się w 
rodzinnych formach pieczy  
zastępczej oraz placówce 
opiekuńczo-wychowawczej  

-nie dotyczy Wartość  finansowa 
programu: 758.954 
zł (dla 118 osób) 

Program celowy 
Aktywny samorząd 

- pomoc osobom 
niepełnosprawnym w uzyskaniu 
prawa jazdy; 
- pomoc w zakupie i obsłudze 
sprzętu elektronicznego  
- utrzymanie sprawności 
technicznej wózka 
inwalidzkiego o napędzie 
elektrycznym; 

Wyeliminowanie lub 
zmniejszenie barier 
ograniczających uczestnictwo 
niepełnosprawnych 
mieszkańców powiatu  w życiu 
społecznym, zawodowym i w 
dostępie do edukacji  
 

- ankiety ewaluacyjne; 
- liczba beneficjentów 
pomocy  

Wartość przyznanej 
pomocy – 441.032 
zł; 
Beneficjenci 
pomocy - 92 osoby 
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-pomoc w zakupie i utrzymaniu 
sprawności protezy kończyny  
(III poziom jakości) 
- pomoc w uzyskaniu 
wykształcenia  na poziomie  
policealnym i wyższym  

Program 
wyrównywania 
różnic między 
regionami III 

- wsparcie jednostek 
realizujących przewozy  osób 
niepełnosprawnych w zakupie  
nowych fabrycznie busów  
i autobusów 

Wyeliminowanie barier 
transportowych ograniczających  
uczestnictwo  
niepełnosprawnych  
mieszkańców powiatu w życiu 
społecznym  i zawodowym oraz   
w dostępie do edukacji 
specjalnej  
 

- ilość zakupionych 
pojazdów; 
- ilość osób 
niepełnosprawnych 
korzystających z przewozów   

Wartość  
przyznanej pomocy 
617.124,50 zł, 
udział własny 
beneficjentów 
520.625,50 zł.  
Beneficjenci 
pomocy: około 230 
osób 
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b) Powiatowy Urząd Pracy: 

Nazwa 
projektu/programu 

Krótki opis dotyczący realizacji w 
2019 roku 

Cele Wskaźniki Uwagi 

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

· kontynuacja staży dla 20 
osób, które rozpoczęły się w 2018 
roku; 

· wypłata jednorazowych 
środków na rozpoczęcie 
działalności gospodarczej 15 
osobom; 

· skierowanie do pracy na 
refundowane stanowiska pracy 
5 osób. 

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

· liczba osób, które 
uzyskały kwalifikacje po 
opuszczeniu programu; 

· liczba osób długotrwale 
bezrobotnych; 

· liczba osób 
niepełnosprawnych; 

· liczba osób o niskich 
kwalifikacjach zawodowych; 

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

Projekt realizowany 
w okresie 01.01.2018-
30.06.2019 

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

· kontynuacja staży dla 10 
osób, które rozpoczęły się w 2018 
roku; 

· wypłata jednorazowych 
środków na rozpoczęcie 
działalności gospodarczej 11 
osobom. 

 

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

· liczba osób, które 
uzyskały kwalifikacje po 
opuszczeniu programu; 

· liczba osób długotrwale 
bezrobotnych; 

· liczba osób 
niepełnosprawnych; 

· liczba osób o niskich 
kwalifikacjach zawodowych; 

· liczba osób po 50 roku 
życia, 

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

Projekt realizowany 
w okresie 01.01.2018-
30.06.2019 

Aktywizacja osób 
młodych pozostających 

· skierowanie na staż 42 osób; 

· skierowanie na staż w 
ramach bonu stażowego 10 osób; 

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

· liczba osób, które 
uzyskały kwalifikacje po 
opuszczeniu programu; 

Projekt realizowany 
w okresie 01.01.2019-
31.12.2020 
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bez pracy w powiecie 
wągrowieckim (V) 

· skierowanie na szkolenia 
grupowe 20 osób; 

· przyznanie bonu 
szkoleniowego 20 osobom; 

· wypłata jednorazowych 
środków na rozpoczęcie 
działalności gospodarczej 24 
osobom; 

· skierowanie do pracy na 
refundowane stanowiska pracy 10 
osób. 

zarejestrowanych w PUP 
w Wągrowcu 

· liczba osób długotrwale 
bezrobotnych; 

· liczba osób 
niepełnosprawnych; 

· liczba osób o niskich 
kwalifikacjach zawodowych; 

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

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

· skierowanie na staż 60 osób; 

· skierowanie na szkolenia 25 
osób; 

· wypłata jednorazowych 
środków na rozpoczęcie 
działalności gospodarczej 25 
osobom. 

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

· liczba osób, które 
uzyskały kwalifikacje po 
opuszczeniu programu; 

· liczba osób długotrwale 
bezrobotnych; 

· liczba osób 
niepełnosprawnych; 

· liczba osób o niskich 
kwalifikacjach zawodowych; 

· liczba osób po 50 roku 
życia, 

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

Projekt realizowany 
w okresie 01.01.2019-
31.12.2020 

 
Aktywizacja zawodowa 
osób 
niepełnosprawnych 
 
 
 
 

· - skierowanie na staż 3 osób, 

· - skierowanie na szkolenie 
1 osoba, 

· - wypłata jednorazowych 
środków na rozpoczęcie 
działalności gospodarczej 3 osoby 

Zwiększenie możliwości zatrudnienia 
osób niepełnosprawnych, 
zarejestrowanych w PUP 
w Wągrowcu 

· - liczba osób, które 
uzyskały kwalifikacje po 
opuszczeniu programu; 

· liczba osób 
niepełnosprawnych; 

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

Projekt realizowany 
w okresie 01.01.2019-
31.12.2019 
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c) I Liceum Ogólnokształcące w Wągrowcu: 

Nazwa  

projektu / programu 

Krótki opis dotyczący 

realizacji w 2019r. 

Cele Wskaźniki 

 

Uwagi 

WIELKOPOLSKI 

REGIONALNY 

PROGRAM 

OPERACYJNY NA LATA 

2014–2020. 

DOFINANSOWANIE 

W RAMACH 

EUROPEJSKIEGO 

FUNDUSZU 

SPOŁECZNEGO pod 

nazwą: 

Doświadczenia z 

przedmiotów 

przyrodniczych 

i matematyki drogą do 

podniesienia wiedzy i 

kompetencji uczniów 

oraz nauczycieli I LO w 

Wągrowcu 

Wsparciem objętych 

było  110 uczniów I LO 

w Wągrowcu oraz 12 

nauczycieli tej 

placówki 

Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu 

kończeniu nauki, zapewnianie równego dostępu do 

dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz 

kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i 

ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, 

nieformalnych i poza formalnych ścieżek kształcenia 

umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i 

szkolenia, w tym: 

a) przedsięwzięcia zmierzające do poprawy 

warunków dydaktycznych dla uczniów 

b) wsparcie indywidualnego podejścia do ucznia, 

w tym wsparcie rozwoju uczniów zdolnych 

oraz uczniów ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi 

c) wsparcie nauczycieli dotyczące podwyższenia 

kompetencji/kwalifikacji w zakresie 

prowadzenia zajęć oraz wykonywanej pracy z 

uczniami 

d) wsparcie uczniów w rozwijaniu kompetencji 

kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz 

właściwych postaw/umiejętności. 

79 uczniów ukończyło 

w tym czasie zajęcia i tym 

samym podniosło swoje 

umiejętności 

i kompetencje, 

1 nauczyciel ukończył 

studia podyplomowe 

z zakresu tyflo- 

i surdopedagogiki, 

12 nauczycieli uczestniczyło 

w różnych szkoleniach 

ujętych w umowie / 

wniosku o wsparcie, 

Doposażono pracownie 

przedmiotowe w pomoce 

dydaktyczne i sprzęt 

Projekt 

w trakcie 

realizacji do 

czerwca 2020 r. 
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 d) Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Gołańczy: 

Nazwa  

projektu / 

programu 

Krótki opis dotyczący 

realizacji w 2019r. 

Cele Wskaźniki 

 

Cyfrowa Szkoła 
„Wielkopolsk@ 
2020” 

 Korzyści dla szkół biorących udział w Projekcie:  

1. związane z infrastrukturą IT: 

• Budowa sieci Wi-Fi w 600 budynkach szkolnych należących do samorządów 
powiatowych i gminnych umożliwiającą korzystanie z Internetu całej społeczności 
szkolnej oraz utrzymanie tej sieci przez cały okres realizacji Projektu; 

• Wyposażenie pracowni przedmiotowych w 600 szkołach w cyfrowe narzędzia 
dydaktyczne takie jak m.in.: laptopy, tablety; wspierające realizację zajęć 
z wykorzystaniem TIK; 

• Stworzenie aplikacji cyfrowych umożliwiających kontynuację zajęć lekcyjnych 
i pozalekcyjnych w szkołach po zakończeniu Projektu; 

•Umożliwienie wykorzystania systemów wideokonferencyjnych dla potrzeb 
zdalnego nauczania oraz konferencji dla uczniów i nauczycieli 

•Stworzenie Portalu dla potrzeb umieszczania treści edukacyjnych,                                                  
z możliwością ich publikowania przez poszczególne szkoły; 

• Interaktywne włączenie w regionalną infrastrukturę teletechniczną ośrodków                                              
i centrów doskonalenia nauczycieli oraz bibliotek pedagogicznych, dla których 
organem założycielskim jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego, 
umożliwiające wymianę informacji, pobieranie przez nauczycieli zasobów 
edukacyjnych, realizację telekonferencji i wykładów interaktywnych  

2. związane w działaniami merytorycznymi 

• Wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących projekty uczniowskie 

• Wynagrodzenie nauczycieli specjalistów ds. wdrażania technologii IT w szkole 

• Realizacja projektów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży w formie zajęć 
pozalekcyjnych z wykorzystaniem aktywnych metod pracy z uczniem, pracy metodą 

Ilość nauczycieli 
biorących udział w 
projekcie – 3 
 
Ilość uczniów biorących 
udział w projekcie –24  
 
Ilość pozyskanych 
tabletów - 50 
 
Ilość pozyskanych 
laptopów  – 2 
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projektu, pracy metodą wyprzedzającą, wykorzystanie eksperymentów oraz różnych 
form pracy z zastosowaniem komputera i Internetu 

• Materiały biurowe dla zespołów uczniowskich 

• Refundacja kosztów wyjazdów uczniów związanych z pracą w zespole 
projektowym. 

„Ogólna Sieć 
Edukacyjna” 

 
1.Dostarczanie szkołom usług dostępu do Internetu o przepustowości co najmniej 
100 Mb/s wraz z usługami bezpieczeństwa. 
2. Dostarczanie szkołom treści edukacyjnych i wsparcie szkół w procesie kształcenia 
umiejętności cyfrowych. 
3.Cywilizacyjną zmianę w sposobie kształcenia uczniów poprzez przejście z edukacji 
analogowej (książki) na cyfrową (korzystanie z treści udostępnionych  w Internecie). 
4.Wprowadzenie nowych form kształcenia oraz nowych programów nauczania 
kompetencji i umiejętności cyfrowych (np. powszechna nauka programowania). 
5.Wyrównanie szans edukacyjnych wszystkich uczniów w Polsce, w szczególności 
zamieszkujących tereny o niskiej gęstości zaludnienia i uczących się w szkołach o 
małej liczbie uczniów, dla których dostęp do nowoczesnych źródeł i strumieni 
wiedzy jest krytycznym elementem podnoszenia ich potencjału, 
6.Transfer wiedzy i doświadczeń pomiędzy jednostkami edukacyjnymi                         
z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. 
  

Ilość uczniów biorących 
udział w projekcie - 24
  

„Wolontariat 
sposobem na 
samodoskonalenie
” 

- warsztaty 

z psychologiem 

- warsztaty z doradcą 

zawodowym 

- wycieczki zawodowo- 

poznawcze 

- kurs animatora kultury 

- kurs pierwszej pomocy 

• przekazanie uczestnikom kompleksowej wiedzy i umiejętności pozwalających na 
rozwój zawodowy i planowanie kariery; 

• celem programu jest kształtowanie charakterów uczniów według systemu wartości 

• wszechstronny rozwój realizowany poprzez pracę na rzecz innych osób, kształcenie 
sfery duchowej, moralnej, społecznej, kulturalnej i estetycznej. 

Celem jest aktywizowanie młodzieży w celu działań na rzecz środowiska lokalnego. 

• zwiększenie wrażliwości młodzieży na potrzeby innych; 

• tworzenie więzi między uczniami/nauczycielami a środowiskiem lokalnym; 

• rozwijanie empatii i rozumienia 

• kreowanie roli szkoły jako centrum lokalnej aktywności; 

• poszerzanie wiedzy uczniów w dowolnie wybranej dziedzinie; 

• Ilość uczniów 
biorących udział 
w projekcie - 24 
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•Inspirowanie młodzieży do aktywnego spędzania czasu wolnego; 

•Kreowanie twórczej atmosfery w szkole, sprzyjającej samorealizacji                                   
i poszerzaniu własnych zainteresowań; 

•Nabycie doświadczeń i umiejętności społecznych; 

•Kształtowanie umiejętności działania zespołowego; 

•Współdziałanie uczniów i wzajemne wspieranie się; 

•Kształtowanie postaw prospołecznych i  obywatelskich; 

• Współdziałanie z organizacjami społecznymi i młodzieżowymi; 

• Organizowanie w szkole pomocy uczniom napotykającym trudności w nauce, 
w życiu rówieśniczym  i rodzinnym. 
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e) Zespół Szkół w Gołańczy: 
 

Nazwa  

projektu / programu  

Krótki opis dotyczący realizacji w 2019r. Cele Wskaźniki 

 

Uwagi 

„Droga do Europy – 

drogą ku lepszej 

przyszłości” 

Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Programu operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój w ramach projektu 
„Ponadnarodowa mobilność uczniów 
i absolwentów oraz kadry kształcenia 
zawodowego” realizowanego ze środków PO 
WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor 
Kształcenie i szkolenia zawodowe. Wartość 
projektu: 43200 EURO (ok. 186 tys. zł). 
W praktykach   zagranicznych w wymiarze 4 
tygodni uczestniczyli uczniowie klasy II i III 
Technikum w zawodzie technik rolnik                            
(8 uczestników)  i technik żywienia  i usług 
gastronomicznych (8 uczestników).  Razem 
w praktykach wzięło udział 16 uczniów oraz 
dwóch opiekunów.  
- Praktyki odbyły się w terminie od 05.05.2019 r. 
do 1.06.2019 r. (w tym dwa dni podróży).  
- Partnerem zagranicznym w projekcie dla naszej 
szkoły była organizacja przyjmująca: Sistema 
Turismo s.r.l., Potenza, Viale Vincenzo Verrastro 
17C, 85 100 Włochy, która zajęła się całkowitą 
organizacją pobytu uczniów w Rimini.  
- Projekt był odpowiedzią na potrzebę 
właściwego przygotowania naszej młodzieży do 
podjęcia aktywności zawodowej i powiązania 
kształcenia zawodowego z potrzebami rynku 
pracy.  
 

- podniesienie kompetencji zawodowych uczniów 

i nauczycieli w zakresie merytorycznym jak i 

stosowania innowacyjnych metod i form nauczania, 

stosowania dobrych praktyk jako wynik doświadczeń 

i obserwacji rezultatów praktyki zawodowej uczniów 

w ramach programu, 

- podniesienie poziomu kluczowych kompetencji                         

i umiejętności uczniów, zwłaszcza pod względem 

przydatności na rynku pracy, 

- poprawa nauczania i uczenia się języków obcych 

kluczem do komunikacji międzynarodowej 

w społeczeństwie Unii Europejskiej, 

- poznanie kultury Włoch, realiów życia we Włoszech, 

obyczajów, potrzeby akceptacji i tolerancji przy 

współpracy z ludźmi o innej kulturze narodowej,  

- poznanie środowiska pracy w przedsiębiorstwach 

zagranicznych w branży gastronomicznej i rolniczej, 

- zwiększenie motywacji nauczycieli do przyszłych 

działań na rzecz młodzieży i rozwoju osobistego, 

poszerzenie aktywności o wymiar międzynarodowy, 

nawiązanie kontaktów ze szkołami międzynarodowymi 

w celu wymiany doświadczeń, 

- zwiększenie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty 

edukacyjnej Zespołu Szkół im. Karola Libelta w Gołańczy 

o profilu technicznym prowadzącej kształcenie 
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zawodowe poprzez realizację mobilności uczniów na 

zagraniczne praktyki zawodowe dające szansę na 

znalezienie zatrudnienia po ukończeniu szkoły. 

„Cyfrowa Szkoła 

Wielkopolsk@2020” 

projekt 

współfinansowany 

Wielkopolskiego 

Regionalnego 

Programu 

Operacyjnego na 

lata 2014-2020 

Projekt Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020 jest 
realizowany w ramach Wielkopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 
2014-2020. Głównym celem Projektu jest 
podniesienie kompetencji ICT 4940 nauczycieli 
i 11680 uczniów z 600 wielkopolskich szkół 
prowadzących kształcenie ogólne  na poziomie 
podstawowym i ponadpodstawowym. 

Projekt skierowany jest do wszystkich typów 
szkół i obejmie swoim działaniem 600 placówek 
z terenu Wielkopolski. W ramach Projektu, 
realizowanego w ciągu pięciu lat, przewidziano 
sześć różnych podprojektów edukacyjnych, 
w tym trzy skierowane do szkół podstawowych: 
Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolski 
(CDEW), Cyfrowa Mapa Dorzecza Warty (CMDW), 
Uczniowskie Laboratoria Informatyczne (ULI) oraz 
dla szkół ponadpodstawowych: Uczniowskie 
Laboratoria Informatyczne (ULI), Akademia 
Kształcenia Wyprzedzającego (AKW), Klasy 
Akademickie (KLA), Ligi Przedmiotowe (LP).  

 

- Podniesienie kompetencji nauczycieli i uczniów z 600 

wielkopolskich szkół prowadzących kształcenie ogólne 

na poziomie podstawowym i ponadpodstawowym. 

W ramach projektu w szkole została wybudowana sieci 

Wi-Fi umożliwiającą korzystanie  z Internetu całej 

społeczności szkolnej. 

- W ramach projektu szkoła została wyposażona w 

sprzęt umożliwiający wykorzystanie systemów 

wideokonferencyjnych dla potrzeb zdalnego nauczania 

oraz konferencji dla uczniów i nauczycieli.  

- Realizujemy projekt w formie zajęć pozalekcyjnych 

z wykorzystaniem aktywnych metod pracy z uczniem, 

pracy metodą projektu, pracy metodą wyprzedzającą, 

z wykorzystaniem eksperymentów oraz różnych form 

pracy z zastosowaniem komputera i Internetu.  
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f) Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy: 

1. Realizacja programów 

Nazwa Projektu Krótki opis dotyczący realizacji w 2019r. Cele Wskaźniki 
 

Wzbogacenie oferty zajęć 
dodatkowych dla uczniów 
z                 
niepełnosprawnością 
intelektualną w SOSW w 
Wągrowcu. 

OKRES REALIZACJI 
PROJEKTU:  od 2017-02-01 
r. do 2020-31.01 
 

CAŁKOWITA WARTOŚĆ 
PROJEKTU: 327 018,75 
PLN  
 

WKŁAD FUNDUSZY 
EUROPEJSKICH: 
310 667,81 PLN  
 

 

Plan przewidziany na realizacją zadania 
112 933,99.  
Wykonanie w 2019 r. 64 559,41. 
W ramach programu dokonano zakupu 
podręczników niezbędnych do 
prowadzenia zajęć, zorganizowano 
wycieczki min. do Palmiarni w Poznaniu, 
do Sierakowskiego Parku Krajobrazowego 
do Muzeum Przyrodniczego w Mniszkach, 
wypłacono wynagrodzenie za 
zrealizowane zajęcia dla uczniów  
z niepełnosprawnością intelektualną. 

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,  
- usprawnianie zaburzonych funkcji procesów 
poznawczych (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 osób z niepełnosprawnościami 
objęta wsparciem w projekcie. 
 
Liczba osób z terenów wiejskich objęta 
wsparciem w projekcie. 
 
Liczba uczniów objęta wsparciem 
w ramach zajęć dodatkowych.  
 
Liczba uczniów objęta wsparciem 
w projekcie w ramach zajęć 
specjalistycznych stymulujących rozwój 
poznawczy.  
 
Liczba uczniów objęta wsparciem 
w ramach zajęć dydaktyczno – 
wyrównawczych.  
 
Liczba uczniów objętych wsparciem 
w zakresie rozwijania kompetencji 
kluczowych lub umiejętności 
uniwersalnych.  
 
Liczba uczniów ze specjalnymi 
potrzebami objętych wsparciem 
w zakresie rozwijania kompetencji 
kluczowych.  
 
Liczba uczniów ze specjalnymi 
potrzebami którzy odnieśli 
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kompetencje po opuszczeniu 
programu.  
 
Liczba uczniów którzy podnieśli swoją 
wiedzę i kompetencje po zakończonym 
udziale w zajęciach dodatkowych  
Liczba uczniów którzy usprawnili swoje 
procesy poznawcze w ramach zajęć 
stymulujących  rozwój poznawczy.  
 
Liczba uczniów, którzy podnieśli swoja 
wiedzę i kompetencje po zakończonym 
udziale w zajęciach dydaktyczno – 
wyrównawczych. 
 
Liczba zrealizowanych godzin 
dodatkowych 7.  
 
Liczba zrealizowanych godzin zajęć 
specjalistycznych stymulujących rozwój 
poznawczy.  
 
Liczba zrealizowanych godzin zajęć 
dodatkowych.  
 
Stan osiągnięcia ww. wskaźników nz 
31.12.2019 wyniósł 57,17 %. 

Wypłata stypendiów za 
dobre wyniki w nauce 

W roku 2019 wypłacono stypendia z dobre 
wyniki w nauce w wysokości 1 300,00, w 
pierwszym semestrze wypłacono 6 
stypendiów, w drugim semestrze 
wypłacono 10 stypendiów . Plan na 2019r. 
jaki został przyznany wynosił 1 500,00. 

- wspieranie edukacji uzdolnionych uczniów 

szkół, dla których organem prowadzącym jest 

Powiat Wągrowiecki,  

- nagradzanie za osiągnięcia i uzyskanie wyniku 
klasyfikacji średniorocznej i końcowej nie 
niższej niż 4,5 z obowiązkowych zajęć 
edukacyjnych. 

86,67 % 
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2. Zmiana regulaminu przyznawania nauczycielom szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat wągrowiecki dodatków do wynagrodzenia 
zasadniczego, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godzin doraźnych zastępstw: 
- dokonano zmiany kwoty dodatku nauczyciela – wychowawcy z kwoty 177,90 na 300,00. Zmieniona kwota wypłacona została wszystkim nauczycielom, którym został 
ten dodatek przyznany.  
 

 3. Zmiana planu sieci  publicznych szkół - po dokonaniu zmian w sieci publicznych szkół SOSW obejmuje: 

 – Szkołę Podstawową Specjalną w Wągrowcu – ośmioletnia szkoła podstawowa (zajęcia odbywają się na ulicy Janowieckiej dla uczniów z  niepełnosprawnością 

 intelektualna w stopniu lekkim, dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym  i znacznym odbywają sią na Pl. Kardynała 

 Wyszyńskiego w Domu Katechetycznym,  

-  Szkołę Specjalną Przyspasabiającą do Pracy – trzyletnia szkoła specjalna przyspasabiająca do pracy. 
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g) Zespół Szkół nr 1 w Wągrowcu 
 

Nazwa zadania 

(remont, inwestycja) 

Całkowita 

wartość 

zadania 

Wartość i źródła 

pozyskiwania środków 

zewnętrznych 

Jednostka miary (np. km, mb, szt…) Uwagi 

Doposażenie bazy dydaktycznej 

informatycznej  

100 915,96 Środki własne – 50 626,64  

Środki Rady Słuchaczy-

2129,00 

W ramach projektu „czas 

zawodowców BIS-zawodowa 

wielkopolska”- 48 160,32 

- monitory, komputery, projektory, drukarki,  

kamery, projektory, urządzenie do ochrony 

Internetu na serwer  

- licencje  Windows i Office 

  

 

 

Pomoce dydaktyczne do pracowni 

zajęć praktycznych  

17 437,12 Środki własne - kasy fiskalne, kombajn kosmetyczny, procesor 

ultrafit do prac. kosmetycznej, obiektyw SIGMA, 

kamera SONY, pianino cyfrowe 

 

Uzupełnienie pozostałego sprzętu i 

mebli 

39 093,95 środki własne-22 021,39 

środki Rady Słuchaczy -

17 072,56 

- krzesła uczniowskie, biurka, tablice 

suchościeralne, stoły uczniowskie, szafy, 

- niszczarka, odkurzacz, telefony, szlifierka, kosa 

spalinowa   

 

Zakup i montaż kotła gazowego 

kondensacyjnego ACV SOLO 30KW-

fizjoterapia 

14 941,28 Środki własne 1 szt – m-c  styczeń 2019  

Zakup i montaż kotła gazowego 

kondensacyjnego BROTJE SGB 260H 

w budynku warsztatowym 

105 600,00 Środki własne 1 szt – m-c grudzień 2019  
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Przeróbka działu tokarskiego na dwie 

pracownie dydaktyczne oraz 1 

pracownię obróbki ręcznej 

26 746,39 Środki własne Zakup towaru, a prace wykonane własnymi 

pracownikami, m-c zakończenia 08/2019 

 

Odnowienie pomnika Patrona szkoły 

oraz wejścia od strony parkingu  

6 500,00 

 

 

Środki własne -zakup tylko towaru, a prace wykonane we 

własnym zakresie polegające na wymianie 

płytek na pomniku oraz położenie płytek na 

schodach oraz między drzwiami wejściowymi 

 

Bieżące odnawianie ścian w  salach 

dydaktycznych  

5 000,00 Środki własne 

 

- zakup towaru, a prace wykonane we własnym 

zakresie 

 

Rozbiórka budynków gospodarczych     53 995,00 Środki własne Groziły zawaleniem, prace wykonane w m-cu 

07/2019 
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h) Zespół Szkół nr 2 w Wągrowcu: 
 

Nazwa projektu programu Krótki opis dotyczący realizacji w 2019 Cele Wskaźniki 

Projekt „CZAS ZAWODOWCÓW BIS – 

zawodowa Wielkopolska”  

Projekt realizowany przy współpracy z 

Samorządem Województwa 

Wielkopolskiego i 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 44 uczniów technikum 

w zawodach ekonomista, hotelarz 

i informatyk  

- liczba uczniów biorących udział 

laboratoriach 26 uczniowie 

technikum  

Projekt „Szkolny Klub Sportowy” 2019 Projekt realizowany przy współpracy z 

Ministerstwem Sportu  i Turystyki, 

Samorządem Województwa 

Wielkopolskiego oraz Starostwem  

Powiatowym w Wągrowcu.  

Projekt zakłada organizację zajęć szkolnego 

klubu sportowego dla uczniów szkoły.  

 

-rozwijanie sportu poprzez 

wspieranie przedsięwzięć z zakresu 

upowszechniania sportu dzieci 

i młodzieży.   

- zajęcia prowadzi trzech 

nauczycieli wychowania 

fizycznego łącznie dla 45 uczniów, 

każdy realizuje 70 jednostek w 

roku. 
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Projekt „Cyfrowa Szkoła 

Wielkopolska@ 2020” 

Projekt realizowany  przy współpracy z 

Samorządem Województwa 

Wielkopolskiego oraz Starostwem  

Powiatowym w Wągrowcu. 

Projekt realizuje sieć transmisji danych  dla 

uczniów.  

 

- realizowanie dostępu do Internetu 

światłowodowego dla uczniów.  

- dostęp do transmisji danych 

10/100 Mbit. 
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i) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wągrowcu 

Nazwa  
projektu / programu 

Krótki opis dotyczący realizacji 
w 2019r. 

Cele Wskaźniki 
 

Uwagi 

WSPARCIE SZKÓŁ, 
PRZEDSZKOLI I 
PLACÓWEK POWIATU 
WĄGROWIECKIEGO w 
formie 
międzyszkolnych sieci 
współpracy i 
samokształcenia  

13-02-2019 r.  
System profilaktyki i pomocy 
psychologiczno- pedagogicznej  
dla uczniów   ze specyficznymi 
zaburzeniami w uczeniu się  
(dysleksja, dysortografia, 
dysgrafia) – nauczyciele kl. I-IV;  
ekspert Urszula Meller   
 
20-02-2019    
„Czym skorupka za młodu 
nasiąknie...”   
Styl życia i jego wpływ na 
zdrowie psychiczne dzieci i 
młodzieży- nauczyciele 
przedszkoli, szkół 
podstawowych i 
ponadpodstawowych,  
eksperci Małgorzata Kuberacka,  
Sylwia Styczyńska   
 
27-02-2019  
 "W co grają ludzie?  Jak radzić 
sobie w kontakcie z trudnym 
rodzicem? " 
ekspert Danuta Finke  
 

1. Dzielenie się wiedzą i 
doświadczeniem.  
2. Zdobycie nowej wiedzy 
z udziałem ekspertów- 
specjalistów w dziedzinie: 
psychiatrii, pediatrii, 
psychologii, trenerów 
i edukatorów, coacha, 
specjalistów w zakresie 
prawa oświatowego i 
psychologii. 
3. Tworzenie możliwości 
współpracy opartej na 
wykorzystywaniu metody 
otwartej przestrzeni („OPEN 
SPACE”), gdzie każdy z 
każdym może spotkać się 
i porozmawiać, nawiązywania 
kontaktów i wymiany 
doświadczeń.  
4. Zwiększenie kompetencji 
nauczycieli w zakresie pracy 
z dziećmi i młodzieżą, co 
bezpośrednio przekłada się 
na efektywność pracy szkół, 
przedszkoli i placówek. 

1. Ilość uczestników 
sieci(łącznie 
uczestniczyło 231   
osób) 
2.Aktywność 
uczestników podczas 
spotkań, warsztatów 
(nauczyciel i dyrektorzy 
dyskutowali, zadawali 
pytania ekspertom, 
umawiali się na 
konsultacje w sprawie 
dzieci) 
3.Wdrażanie nowych 
umiejętności i 
wypracowanych 
procedur 
(informacje zwrotne od 
uczestników sieci 
świadczące o tym, że 
wiedza, którą zdobyli 
była bezpośrednio 
wykorzystywana w 
praktycznej pracy np. z 
dzieckiem z 
mutyzmem). 

W roku 2019 odbyło się mniej 
spotkań w ramach Sieci, niż 
planowano a związane było to 
z sytuacją strajku nauczycieli. 
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02.10.2019r.  
  Dziecko z mutyzmem 
wybiórczym w rzeczywistości 
szkolnej – konferencja dla 
dyrektorów i nauczycieli. 
Eksperci Monika Andrzejewska, 
Renata Apolinarska-Kozar, Beata 
Bartczak z Centrum Terapii 
Mutyzmu, Nieśmiałości i Lęku                   
w Warszawie. 

4.Nawiązywanie 
kontaktów i podjęcie 
współpracy nauczycieli 
z różnych przedszkoli, 
szkół, placówek. 
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VI. Oświata i edukacja 
 

1. Wydział Oświaty Kultury i Sportu  

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 on 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  

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; 



73 

 

• 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;  

Powiat na bieżąco wywiązywał się z zadań organu prowadzącego określonych w art. 10 

ustawy Prawo oświatowe, tj: zapewnione zostały odpowiednie warunki do kształcenia 

 w szkołach i placówkach oświatowych, w tym bezpieczne i higieniczne warunki nauki, 

wychowania i opieki. Wykonane zostały remonty obiektów szkolnych i zadania inwestycyjne. 

We wszystkich szkołach i placówkach zapewniono obsługę administracyjną, finansową  

i organizacyjną. Sukcesywnie doposażano szkoły i placówki w pomoce dydaktyczne i sprzęt 

niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania, programów wychowawczo-

profilaktycznych, przeprowadzania egzaminów oraz wykonywania innych zadań statutowych. 

Powiat zapewnił także warunki umożliwiające stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod 

pracy dla dzieci i młodzieży objętych kształceniem specjalnym.  

W omawianym okresie zostały podjęte wszystkie niezbędne czynności wynikające z ustawy 

przepisy wprowadzające Prawo oświatowe niezbędne do wdrożenia II etapu reformy edukacji. 

Rada Powiatu Wągrowieckiego podjęła następujące uchwały: 

 - uchwała nr IX/65/2019 z dnia 29 maja 2019 roku w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół 

nr 1 w Wągrowcu i likwidacji Szkoły Policealnej dla Młodzieży im. St. Mikołajczyka 

w Wągrowcu, 

 - uchwała nr IX/66/2019 z dnia 29 maja 2019 roku w sprawie dostosowania nazwy Szkoły 

Policealnej dla Dorosłych im. Stanisława Mikołajczyka wchodzącej w skład Zespołu Szkół 

nr 1 w Wągrowcu, 

 - uchwała nr IX/63/2019 z dnia 29 maja 2019 roku w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół 

nr 2 im. ppłk. dr. St. Kulińskiego w Wągrowcu i likwidacji II Szkoły Policealnej dla Dorosłych  

w Wągrowcu, 

 - uchwała nr IX/67/2019 z dnia 29 maja 2019 roku w sprawie dostosowania nazwy Szkoły 

Policealnej nr 2 dla Młodzieży w Wągrowcu wchodzącej w skład Zespołu Szkół nr 2 im. 

ppłk. dr. Stanisława Kulińskiego w Wągrowcu, 

 - uchwała nr IX/64/2019 z dnia 29 maja 2019 roku w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół 

im. Karola Libelta w Gołańczy i likwidacji Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Gołańczy.  

Rada Powiatu Wągrowieckiego uchwałą nr IX/68/2019 z dnia 29 maja 2019 roku 

dostosowała sieć szkół ponadpodstawowych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego  

i tym samym dostosowała sieć szkół do nowej struktury i kolejnego etapu reformy edukacji, 

który rozpoczął się we wrześniu 2019 roku. 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytcojzg43dgltqmfyc4nbrha4dcmjygq
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytcojzg43dg
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytembqgmytq
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytemjugm4tq
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Rada Powiatu Wągrowieckiego podjęła także uchwały stwierdzające przekształcenia 

dotychczasowych trzyletnich liceów w czteroletnie licea oraz dotychczasowych czteroletnich 

techników w pięcioletnie technika, do których zobowiązana była przepisami art. 146 ust. 2 i 3 

ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe: 

 - Uchwała nr XIII/101/2019 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 października 2019 roku 

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Liceum Ogólnokształcącego 

Specjalnego w Antoniewie wchodzącego w skład Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego 

im. Janusza Korczaka w Antoniewie, 

 - Uchwała nr XIII/102/2019 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 października 2019 roku 

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego I Liceum Ogólnokształcącego im. 

Powstańców Wielkopolskich w Wągrowcu, 

 - Uchwała nr XIII/103/2019 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 października 2019 roku 

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego II Liceum Ogólnokształcącego dla 

Dorosłych w Wągrowcu wchodzącego w skład Zespołu Szkół nr 2 im. ppłk. dr. Stanisława 

Kulińskiego w Wągrowcu, 

 - Uchwała nr XIII/104/2019 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 października 2019 roku 

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego II Liceum Ogólnokształcącego 

w Wągrowcu wchodzącego w skład Zespołu Szkół nr 2 im. ppłk. dr. Stanisława Kulińskiego  

w Wągrowcu, 

 - Uchwała nr XIII/105/2019 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 października 2019 roku 

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Technikum nr 2 w Wągrowcu 

wchodzącego w skład Zespołu Szkół nr 2 im. ppłk. dr. Stanisława Kulińskiego w Wągrowcu, 

 - Uchwała nr XIII/106/2019 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 października 2019 roku 

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Liceum Ogólnokształcącego dla 

Dorosłych w Gołańczy wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Karola Libelta  

w Gołańczy, 

 - Uchwała nr XIII/107/2019 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 października 2019 roku 

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Technikum w Gołańczy 

wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Karola Libelta w Gołańczy, 

 - Uchwała nr XIII/108/2019 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 października 2019 roku 

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Liceum Ogólnokształcącego  

w Gołańczy wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Karola Libelta w Gołańczy, 

 - Uchwała nr XIII/109/2019 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 października 2019 roku 

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Liceum Ogólnokształcącego dla 

Dorosłych im. Stanisława Mikołajczyka w Wągrowcu wchodzącego w skład Zespołu Szkół nr 1 

w Wągrowcu, 

 - Uchwała Nr XIII/110/2019 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 października 2019 roku 

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Technikum im. Stanisława 

Mikołajczyka w Wągrowcu wchodzącego w skład Zespołu Szkół nr 1 w Wągrowcu, 

Kolejnym krokiem w dostosowaniu do obowiązujących przepisów było uchwalenie przez Radę 

Powiatu Wągrowieckiego następujących uchwał. 
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 - Uchwały nr XIII/111/2019 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 października 2019 roku 

w sprawie stwierdzenia przekształcenia Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego 

w Wągrowcu w Centrum Kształcenia Zawodowego w Wągrowcu 

oraz 

 - Uchwały nr XIII/112/2019 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 października 2019 roku 

zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia Wojewódzkiego Ośrodka Dokształcania 

Zawodowego w Wągrowcu w Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego  

w Wągrowcu oraz włączenia go do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Wągrowcu. 

 

W analizowanym okresie powiat wągrowiecki realizował zadania oświatowe poprzez 

prowadzenie szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych i placówek specjalnych: 

1. I Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Wielkopolskich w Wągrowcu, 

2. Zespołu Szkół nr 1 w Wągrowcu, 

3. Zespołu Szkół nr 2 im. ppłk. dr. Stanisława Kuklińskiego w Wągrowcu, 

4. Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Wągrowcu, 

5. Zespołu Szkół im. Karola Libelta w Gołańczy, 

6. Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gołańczy, 

7. Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Antoniewie, 

8. Bursy Szkolnej nr 1 w Wągrowcu, 

9. Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Wągrowcu, 

10. Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Wągrowcu. 

W roku szkolnym 2018/2019 do szkół/placówek prowadzonych przez powiat wągrowiecki 

uczęszczało 2622 uczniów i słuchaczy uczących się w 125 oddziałach. 

 

Typ    szkoły Liczba 

uczniów 

Liczba 

oddziałów 

Szkoły dla młodzieży 

Technikum 1014 40 

Liceum ogólnokształcące  580 21 

Branżowa szkoła I 

stopnia/zasadnicza szkoła 

zawodowa 

426 16 

Razem  2020 77 

 Szkoły dla dorosłych 

Liceum ogólnokształcące 151 7 

Szkoła policealna  110 7 

Razem 261 14 
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 Szkoły specjalne dla 

młodzieży 

Szkoła specjalna przysposabiająca 

do pracy 

20 3 

Branżowa szkoła I 

stopnia/zasadnicza szkoła 

zawodowa 

53 5 

Szkoła podstawowa specjalna 170 16 

Gimnazjum specjalne 79 8 

Liceum specjalne 19 2 

Razem 341 34 

Razem wszystkie typy  2622 125 

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

 

Natomiast w roku szkolnym 2019/2020 do szkół/placówek prowadzonych przez powiat 

wągrowiecki uczęszczało 3101 uczniów i słuchaczy uczących się w 139 oddziałach. 

 

Typ    szkoły Liczba 

uczniów 

Liczba 

oddziałów 

Szkoły dla młodzieży 

Technikum 1356 51 

Liceum ogólnokształcące  762 27 

Branżowa szkoła I 

stopnia/zasadnicza szkoła 

zawodowa 

466 17 

Razem  2584 95 

 Szkoły dla dorosłych 

Liceum ogólnokształcące 141 5 

Szkoła policealna  89 5 

Razem 230 10 

 Szkoły specjalne dla 

młodzieży 

Szkoła specjalna przysposabiająca 

do pracy 

23 2 

Branżowa szkoła I 

stopnia/zasadnicza szkoła 

zawodowa 

63 6 
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Szkoła podstawowa specjalna 164 26 

Liceum specjalne 37 3 

Razem 287 34 

Razem wszystkie typy  3101 139 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych z SIO 30.09.2019. 

 

Kadra nauczycielska 
W roku szkolnym 2018/2019 w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat 

Wągrowiecki pracowało 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). 

Natomiast rok szkolny 2019/2020 przedstawia się następująco: 413 nauczycieli  

i wychowawców (360,96 etatów przeliczeniowych), w tym 204 dyplomowanych (168,24 

etatów przeliczeniowych), 114 mianowanych (103,16 etatów przeliczeniowych),                            

74 kontraktowych (62,16 etatów przeliczeniowych),  19 nauczycieli stażystów ( 17,4 etatów 

przeliczeniowych) i 2 bez stopnia. 

 

NAGRODA STAROSTY WĄGROWIECKIEGO DLA NAJZDOLNIEJSZYCH UCZNIÓW 
I MATURZYSTÓW 

W minionym roku szkolnym Nagrody Starosty Wągrowieckiego w łącznej kwocie 6700 

zł otrzymała dziesiątka maturzystów z najwyższymi wynikami z egzaminu maturalnego. 

Przyznał je Zarząd Powiatu Wągrowieckiego.  

Stypendium Starosty za pierwszy semestr roku 2018/2019 w łącznej kwocie 14800 zł 

otrzymało 30 uczniów, natomiast za drugi semestr 2018/2019 nagrody przyznano 57 uczniom, 

a ich wysokość łącznie to 28500 zł. 

 

POWIATOWE TARGI EDUKACYJNE W WĄGROWCU 
W dniu 22 marca 2019 w godz. od 9.00 do 13.00 w Hali sportowej Ośrodka Sportu  

i Rekreacji w Wągrowcu, przy ul. Kościuszki 59 roku odbyły się X Jubileuszowe Powiatowe Targi 

Edukacyjne. Impreza miała na celu zapoznanie młodzieży gimnazjalnej, uczniów ósmych klas 

szkół podstawowych oraz rodziców i opiekunów z ofertą edukacyjną szkół 

ponadpodstawowych oraz możliwościami dalszego kształcenia i rozwoju oraz ułatwić 

młodzieży dokonanie optymalnego wyboru dalszej drogi kształcenia. 

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 szkół podstawowych gimnazjów mieli możliwość 

skonfrontowania w jednym miejscu i czasie wszystkich ofert szkół ponadpodstawowych,  

a 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. 

Wszystkie te elementy pozwoliły młodzieży na usystematyzowanie wiedzy na temat 

szkolnictwa ponadgimnazjalnego i ponadpodstawowego. 

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. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Antoniewie. 

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, 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 ponadpodstawowych 
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2. Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wągrowcu   

Księgozbiór na dzień 31 grudnia 2019 roku liczy 21090 woluminów w inwentarzu 

podstawowym, 205 w inwentarzu nośników elektronicznych, 1008 w inwentarzu broszur, 105 

w inwentarzu czasopism oprawnych. Ogółem zakupiono 1001 woluminów, a w darze 

otrzymano 587 woluminów. 

Wypożyczalnia książek beletrystycznych i książek popularnonaukowych 

 Wypożyczenia Czytelnicy 

zarejestrowani 

Odwiedziny 

2019 rok 25636 819      7190 

  
 Czytelnia 

    

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 

 Wypożyczenia 

  2019 rok 572 

        

 Odsłony strony Internetowej Biblioteki – 17897. 
Użytkownicy korzystający ze strony Internetowej Biblioteki  - 3767 osób. 
Wykonane sesje – 7736. 
 W ramach działalności kulturalno - oświatowej w 2019 roku zostały zorganizowane 

następujące spotkania:      

- „Spotkania z literaturą” – głośne czytanie połączone z aktywizacją seniorów - 
współpraca z Dziennym Domem Seniora w Wągrowcu – 37 spotkań, 549 uczestników,   

- Otwarcie wystawy „Tak żyliśmy 1952-1989” połączone z prelekcją Krzysztofa 
Pukaczewskiego – 37 osób.  

- Spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki dla dorosłych – 10 spotkań, 96 uczestników. 

 Odwiedziny Książki 

udostępnione na 

miejscu 

Czasopisma Czasopisma 

oprawne 

2019 rok 2549 1256 1735 607 
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- Prelekcja oraz zwiedzanie wystawy „Tak żyliśmy 1952-1989” – 54 klasy, 1063 uczniów.            
- Indywidualne zwiedzanie wystawy „Tak żyliśmy 1952-1989” – 295 osób.                        
- „Muzyczna bitwa” - poezja tradycyjna, śpiewana i współczesna -zajęcia z elementami 

biblioterapii z młodzieżą z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie – 
9 uczniów. 

- Promocja Biblioteki podczas X Powiatowych Targów Edukacyjnych       w Ośrodku 
Sportu i Rekreacji w Wągrowcu. 

- „Pora słowa” – spotkanie autorskie z poetą Pawłem Kuszczyńskim - 17 osób 
- Spotkanie autorskie z pisarką Magdaleną Witkiewicz – 32 osoby. 
- Światowy Dzień Książki – warsztaty plastyczne –wykonywanie książek sensorycznych z 

dziećmi z kl. V Prywatnej Szkoły Podstawowej Akademia Talentów w Wągrowcu - 14 
dzieci. 

- XVI Ogólnopolski Tydzień Bibliotek i Bibliotekarzy 2019 pod hasłem „#biblioteka”: 
a) KsięgoZbiór – akcja promująca czytelnictwo z uczniami Szkoły Podstawowej im. 

Marii Konopnickiej w Wągrowcu na Dworcu PKP – 35 osób, 
b) „Odjazdowy Bibliotekarz” – rajd rowerowy miłośników czytania zorganizowany 

wspólnie z Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Wągrowcu i Polskim 
Towarzystwem Turystyczno- Krajoznawczym     w Wągrowcu– 110 osób, 

c) przedstawienie „Księga czarownic” Zbigniewa Dmitrocy w wykonaniu 
bibliotekarek na 100-lecie urodzin Pani Joanny Bulskiej w Miejskim Domu Kultury 
w Wągrowcu - 95 osób, 

d) Kodowanie w bibliotece - zajęcia z uczniami kl. II b Szkoły Podstawowej nr 4 
w Wągrowcu – 17 uczniów, 

e) „Czerwony Kapturek” - przedstawienie w wykonaniu bibliotekarek dla 
pensjonariuszy i opiekunów ze Środowiskowego Domu Samopomocy 
w Wągrowcu połączone z zabawami i zadaniami edukacyjnymi – 31 osób. 

-  „Zakodowana biblioteka” - zajęcia z elementami biblioterapii z młodzieżą  
z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie – 11 uczniów.  

- Piknik z okazji Dnia Dziecka dla dzieci przedszkolnych i szkolnych klas I-III 
zorganizowany przez Starostę Wągrowieckiego Pana Tomasza Kranca przed 
Starostwem Powiatowym w Wągrowcu- zabawy literackie – 120 dzieci. 

- „Czerwony Kapturek” – przedstawienie w wykonaniu bibliotekarek oraz zabawy 
i zadania edukacyjne dla uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 
w Wągrowcu w Ośrodku Edukacji Leśnej w Kaliskach – 80 uczniów. 

- „Świętujemy Wolność” – prelekcja z Wiesławem Wzięchem dla uczniów kl. I TE 
Zespołu Szkół Nr 2 w Wągrowcu – 20 uczniów. 

- Panel dyskusyjny z okazji 30-lecia częściowo wolnych wyborów – prowadzący 
Sebastian Chosiński– 15 osób. 

- „Czerwony Kapturek” – przedstawienie w wykonaniu bibliotekarek połączone 
z zabawami literackimi i integracyjnymi dla dzieci z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w Wiatrowie – 40 dzieci. 

-  „Planeta dobrych myśli” - zajęcia z elementami biblioterapii z młodzieżą    
z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie – 9 uczniów. 

- Osiem Nowel na VIII Narodowe Czytanie – 45 osób. 
- „Zakazany Andersen” - zwiedzanie wystawy z okazji Tygodnia Zakazanych Książek 

(przedszkola, szkoły podstawowe, młodzież, dorośli) – 857 osób.  
- Wycieczka po Bibliotece – kl. IIIc, szkoła podstawowa nr 2 w Wągrowcu – 22 uczniów. 
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- „Spotkanie z Biblioteką” zajęcia z elementami biblioterapii z młodzieżą    z 
Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie – 6 uczniów. 

- Konferencja naukowa „Dziecko z mutyzmem wybiórczym w rzeczywistości szkolnej” – 
promocja Biblioteki i księgozbioru – 80 osób. 

- Lekcja biblioteczna „Księgozbiór biblioteki z dziedziny psychologia i pedagogika” - kl. Ia 
i Ib, ZS nr 2 w Wągrowcu – 40 uczniów. 

- „Podróże z książką” zajęcia z elementami biblioterapii z młodzieżą z Młodzieżowego 
Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie, grupa VII– 9 uczniów. 

- „Podróże z książką” zajęcia z elementami biblioterapii z młodzieżą z Młodzieżowego 
Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie, grupa II – 10 uczniów. 

- Inauguracja 42. Międzynarodowego Listopada Poetyckiego dnia 8 listopada 2019 r. – 
wystawa książek zaproszonych gości I LO w Wągrowcu – 115 książek. 

- Spotkanie autorskie z Zdzisławą Jaskulską Kaczmarek w ramach 42. 
Międzynarodowego Listopada Poetyckiego – 47 uczniów. 

- „Pół żartem pół serio” zajęcia z elementami biblioterapii z młodzieżą z Młodzieżowego 
Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie, grupa VII – 8 uczniów. 

- „Miasteczko na skraju wioski” – montaż poetycko-muzyczny w wykonaniu Zbigniewa 
Grabowskiego i Andrzeja Kuligowskiego – 21 osób. 

- „Pół żartem pół serio” zajęcia z elementami biblioterapii z młodzieżą z Młodzieżowego 
Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie, grupa II – 7 uczniów. 

- „Literatura wojenna” zajęcia z elementami biblioterapii z młodzieżą z Młodzieżowego 
Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie, grupa VII – 10 uczniów. 

- Posiedzenie jury III Powiatowego Konkursu na „Świąteczną Bombkę” – 395 prac. 
- Zwiedzanie wystawy prac III Powiatowego Konkursu na „Świąteczną Bombkę” – 70 

osób. 
- Rozstrzygnięcie konkurs i rozdanie nagród - III Powiatowy Konkursu     na „Świąteczną 

Bombkę” – 58 osób. 
- „W wigilijnym nastroju” – montaż słowno-muzyczny dla pracowników Ośrodka 

Rehabilitacyjno-Wypoczynkowego WIELSPIN w Wągrowcu – 80 osób. 
                                                          

Od września 2011 roku w Ośrodku Rehabilitacji Wypoczynkowym „WIELSPIN” 

utworzyliśmy punkt biblioteczny. Punkt jest czynny w każdy wtorek przez cały rok 

kalendarzowy. 

 Odwiedziny Czytelnicy 

zarejestrowani 

Wypożyczenia 

 

2019 rok 396 114 674 

 

Współpracujemy z Dziennym Domem Seniora w Wągrowcu, Ośrodkiem 

Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym „WIELSPIN”, Młodzieżowym Ośrodkiem Wychowawczym w 

Antoniewie, Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Wągrowcu oraz 

przedszkolami i szkołami.    
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3. Bursa Szkolna nr 1 w Wągrowcu  
 

Bursa Szkolna 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). 
 
Zatrudnienie: ogółem – 16 pracowników / 16 etatów, w tym: 

• kadra pedagogiczna – 6 (w pełnym wymiarze godzin, w tym dyrektor) 

• administracja – 2 (referent, główna księgowa) 

• obsługa – 8 (intendent, kucharz, pomoce kuchenne, portier, robotnik do prac lekkich, 
robotnik gospodarczy). 

 
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 2019 roku opiekę i wychowanie zapewniono 377 wychowankom. 
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VII.  Kultura, sport, turystyka i promocja powiatu 
 

1. Zadania z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego 

Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego obejmują dofinansowywanie 

imprez kulturalnych o charakterze ponadgminnym oraz dofinansowywanie działalności 

w zakresie kultury i ochrony dóbr kultury. W 2019 roku dofinansowano następujące imprezy, 

których cele i zasięg kwalifikowały je jako ponadgminne: 

  Łącznie Powiat Wągrowiecki dofinansował ponad 30 wydarzeń kulturalnych takich, 

jak:  

➢ 42. Listopad Poetycki na Ziemi Wągrowieckiej, 

➢ Obchody 20-lecia Powiatu, 

➢ etap Powiatowy i Rejonowy XXIII Konkursu Wiedzy o Wielkopolsce,  

➢ etap Powiatowy XV Wielkopolskiej Olimpiady Wiedzy Konsumenckiej,  

➢ Eliminacje Powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież 

zapobiega pożarom”,  

➢ VI Powiatowy Konkurs Języków Obcych, 

➢ VIII Powiatowy Konkurs Matematyczny,  

➢ X Powiatowy Konkurs Fizyczny,  

➢ X Powiatowy Konkurs Chemiczny,  

➢ 41. Targi Michałowskie w Mieścisku 

Powiat Wągrowiecki realizował również zadania poprzez udzielanie dotacji dla organizacji 

pozarządowych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przyznane na rok 2019 
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Działalność kulturalna Ogniska Pracy Pozaszkolnej: 

• Graj muzyka! 2019-XIV Powiatowy Konkurs Wokalistów (12.01.2019 r.)  

• Kleks-VIII Powiatowy Konkurs Recytatorski dla uczniów szkół podstawowych  

(9.02.2019 r.) 

•    „Między Wierszami” - XII Powiatowy Turniej Recytatorski (23.02.2019 r.)  

•     Witryna-XXI Powiatowe Konfrontacje Szkolnych Zespołów Muzycznych 

i Tanecznych (13.04.2019 r.)  

•     Kurtyna 2019 – XXI Powiatowe Konfrontacje Małych Form Teatralnych 

 

Informacja o dotacjach na renowację zabytków w 2019 roku 

 

 

 

2. Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu 

 

Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu obejmują tworzenie warunków dla rozwoju 

kultury fizycznej i sportu w powiecie. W 2019 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.: 

Imprezy sportowe organizowane w 2019 roku wraz z RP LZS Powiatu Wągrowieckiego: 
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•  Mistrzostwa Świata Modeli Żaglowych: na mistrzostwa zjechali się zawodnicy z całego 

świata: Niemiec, Rosji, Francji, Węgier, Chin, Ukrainy, Austrii, Czech, Słowenii, Litwy i 

oczywiście z Polski. 17 czerwca rozpoczęły się pierwsze zmagania. Mistrzostwa odbyły się przy 

współorganizacji Powiatu Wągrowieckiego oraz Miasta Wągrowca i trwały do 27 czerwca 

 

Turnieje szachowe organizowane w 2019 r w Powiecie Wągrowieckim: 

• Turniej szachowy „Ferie Zimowe”, Wągrowiec 20 stycznia 2019 r. 

• Turniej szachowo-warcabowy Gminy Wągrowiec „Złota Wieża”, Rąbczyn                                       

10 lutego 2019 r. 

• Turniej szachowo-warcabowy „Złota Wieża” finał powiatowy, Wapno                                          

7 kwietnia 2019 r. 

• Turniej szachowo-warcabowy „Złota Wieża” finał wojewódzki, Łekno                                                     

13 kwietnia 2019 r. 

• Turniej szachowy „3 Maj”, Wapno 3 maja 2019 r. 

• Mistrzostwa Wągrowca w Szachach Błyskawicznych, Wągrowiec 2 czerwca 2019 r. 

• Turniej szachowy „Lato na Pałukach”, Wągrowiec 11 sierpnia 2019 r. 

• Mistrzostwa Powiatu Wągrowieckiego w Szachach, Wągrowiec                                                           

27 października 2019 r. 

 

XXXV Turniej Piłki Nożnej na Trawie: 28 maja na boisku „Orlik” w Kobylcu odbył się XXXV 

Turniej Piłki Nożnej na Trawie, w którym udział wzięły drużyny Specjalnych Ośrodków Szkolno- 

Wychowawczych 

 

Powiatowe Zawody Sportowo – Pożarnicze: 15 września 2019 roku na stadionie w 

Damasławku odbyły się Powiatowe Zawody Sportowo - Pożarnicze.   

 

XVIII Spartakiada Powiatowa Szkół Ponadgimnazjalnych, Szkół Ponadpodstawowych i 

Publicznych Placówek Oświatowych: organizatorem Spartakiady był Powiat Wągrowiecki 

oraz Zespół Szkół nr 1 w Wągrowcu. Gościem specjalnym był wybitny sportowiec związany z 

Wągrowcem, absolwent I Liceum Ogólnokształcące w Wągrowcu, olimpijczyk, trener dr 

Zbigniew Orywał - mistrz Polski w biegu na 800 m, pierwszy Polak, który odniósł sukcesy na 

• Indywidualne i drużynowe Mistrzostwa Powiatu Wągrowieckiego w tenisie stołowym. 
• XVI Zimowa Powiatowa Spartakiada LZS Mieszkańców Wsi o Puchar Starosty 

Wągrowieckiego. 
• Powiatowy Turniej Szachowy „O Złotą Wieżę”. 
• Powiatowy Turniej Warcabów 64 Polowych. 
• Wielkopolski Turniej Szachowy „O Złotą Wieżę”. 
• Wielkopolski Turniej Warcabów 64 polowych. 
• Powiatowy Turniej w Piłce Nożnej Dziewcząt „Mała Piłkarska Kadra Czeka –

Dziewcząt.” 
• XV Letnia Powiatowa Spartakiada LZS Mieszkańców Wsi Powiatu Wągrowieckiego 

o Puchar Przewodniczącego Rady Powiatu. 
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terenie USA w hali, gdzie dwukrotnie zdobył tytuł międzynarodowego mistrza tego kraju w 

biegu na dystansie 1000 jardów. 

 

Współpraca ze Szkolnym Związkiem Sportowym: 

• Igrzyska dzieci rocznik 2007 i młodsi (19) 

• Igrzyska młodzieży szkolnej – rocznik 2005-2006 (21) 

• Licealiada – rocznik 2000 i młodsi (16).  

•  ZAJĘCIA SPORTOWE w 2019r. 5 placówek/11 grup/ 70 godzin. 

 

Dotacje dla organizacji pozarządowych: 13 zdań na kwotę 47.300,00 zł 
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3. Zadania z zakresu turystyki 

 Zadania z zakresu turystyki obejmują tworzenie warunków dla rozwoju turystyki 

w powiecie. W 2019 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 

2019 rok: 

• W dniach 21 -23 czerwca 2019 roku, Szlak Piastowski zaprosił wszystkich na swoje 

święto – „IV Weekend na Szlaku Piastowskim”. Hasłem przewodnim zostały „Gry  

i zabawy małych Słowian”. Jest to kontynuacja narodzonej w 2016 roku idei 

stworzenia wspólnego przedsięwzięcia pokazującego atrakcyjność turystyczną 

Wielkopolski i Kujaw. 

https://szlakpiastowski.pl/ 

 

• Zadania z turystyki w ramach Budżetu Obywatelskiego: 

Powiat Wągrowiecki umożliwia mieszkańcom współdecydowanie o przeznaczeniu 

środków finansowych w ramach kwoty Budżetu Obywatelskiego, między innymi w 

zakresie zadań kulturalnych, sportowych i turystycznych. Mieszkańcy Powiatu poprzez 

głosowanie zdecydowali, iż w roku 2019 zostanie zrealizowane zadanie pn.: 

„Propagowanie i aktywizacja turystyki krajoznawczej wśród mieszkańców Powiatu”, na 

kwotę 9.000,00 zł, w ramach którego zorganizowano:  

• Wycieczki autokarowo – piesze po powiecie wągrowieckim; 

• Cykl wycieczek Cysterskim Szlakiem Rowerowym po powiecie wągrowieckim 

• II Wielopokoleniowy, rodzinny turniej sportowo-turystyczny. 

 

 

4. Zadania z zakresu promocji 

 Rok 2019 był rokiem podsumowującym działania związane z wydarzenia dotyczącymi 

Powstania Wielkopolskiego. Ich uroczysty epilog miał miejsce 22 lutego podczas uroczystej 

sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego w Państwowej Szkole Muzycznej I st. im. B. Zielińskiego 

w Wągrowcu. W roku 2019 świętowano również 20 – lecie partnerstwa Powiatu 

Wągrowieckiego i Powiatu Luneburskiego. Symboliczne odnowienie umowy partnerskiej 

odbyło się 4 lipca w trakcie uroczystości w Starostwie Powiatowym w Luneburgu.  

 

 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 z 2019 

roku są: 

https://szlakpiastowski.pl/
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- Plebiscyty Głosu Wągrowieckiego: Wągrowczanin A.D. 2018, Honorowy Wągrowczanin A.D. 

2018, Most Przyjaźni 2018, Kobieta Sukcesu 2018, Sportowiec Roku 2018, Nadzieja Sportu 

2018, Trener Roku 2018, 

- 15. Rocznica powstania Ośrodka Opieki Pozaszpitalnej – Hospicjum Miłosiernego 

Samarytanina, 

- 20. lecie Stowarzyszenia im. ks. J. N. Musolffa, 

- Marsz dla Życia i Rodziny,  

- II Srebrnogórska sesja historyczna, 

- XIX edycja projektu Szlachetna Paczka, 

- Ogólnopolska Kampania Społeczno-Edukacyjna „Hospicjum to też Życie” i „Żonkilowe Pola 

Nadziei”, 

- Powiatowy Turniej Strzelectwa Sportowego w Żelicach, 

- Wielkopolski wZlot Wędrowników, 

- Halowy turniej noworoczny – turniej piłki nożnej w kategorii Żak i Orlik”, 

- konkurs na „Świąteczną Bombkę”, 

- Akcja honorowego oddawania krwi, 

- Ogólnopolskie zawody pływackie o Puchar Starosty Wągrowieckiego, 

- Dzień Rolnika w Gołańczy. 

 

 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 Gala Nagrody Powiatu Wągrowieckiego Złota 

Pieczęć, gdzie honoruje się osoby fizyczne za popularyzację ponadprzeciętnych działań                       

i dokonań społecznych oraz zawodowych na rzecz powiatu. W roku 2019 laureatami Nagrody 

byli prof. Piotr Przybyłowski i Andrzej Kaliski. Innymi działaniami zainicjowanymi i 

kontynuowanymi przez powiat były: 

- spotkania „przy choince” z dziećmi z przedszkoli, 

- Mikołajki w szpitalu na Oddziale Dziecięcym, 

- Ekoimpresje czyli Wojewódzki Ekologiczny Konkurs Plastyczny, 

- Powiatowe Konfrontacje Małych Form Teatralnych „Kurtyna”, 

- Powiat wągrowiecki - Niepodległa do Hymnu, 

- „Koncert w krainie uśmiechu” zorganizowany przez powiat wągrowiecki z okazji obchodów 

15-lecia wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, 29 – lecia samorządu powiatowego, 30-lecia 

pierwszych częściowo wolnych wyborów w Polsce oraz Roku Stanisława Moniuszki, 

- szkolenie dla motocyklistów z terenu powiatu wągrowieckiego, 
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- Powiatowy etap Ponadpowiatowej Olimpiady Ekologicznej Subregionu Północnej 

Wielkopolski, 

- Powiatowy XV Olimpiady Wiedzy Konsumenckiej, 

- Światowy Dzień Zdrowia,  

- Spartakiada Powiatowa Szkół Ponadgimnazjalnych, Szkół Ponadpodstawowych i Publicznych 

Placówek Oświatowych, 

- Mistrzostwa Powiatu Wągrowieckiego w Warcabach 64-polowych, 

- 20. Mistrzostwa Świata Modeli Żaglowych – NAVIGA 2019,  

- Powiatowy Motopiknik „3Maj się”, 

- Powiatowy Dzień Dziecka, 

- Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej, 

- 42. Międzynarodowy Listopad Poetycki, 

- Targi Edukacyjne, 

- Polsko-niemieckie spotkanie szachistów, 

- wspieranie działań Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy poprzez przekazane fanty na 

licytacje, 

- Powiatowy Konkurs Wokalistów „Graj Muzyka!”, 

- Powiatowy Turniej Recytatorski „Między Wierszami”, 

- Powiatowy Konkurs Recytatorski dla Uczniów Szkół Podstawowych „Kleks 2019”, 

- spotkania Rad Samorządów Uczniowskich Powiatu Wągrowieckiego, 

- Powiatowe Konfrontacje Szkolnych Zespołów Muzycznych i Tanecznych „Witryna 2019”, 

- obchody 20-lecia samorządu powiatowego. 

 

Powiat wągrowiecki w swoich promocyjnych działaniach wspiera wiele instytucji czy 

organizacji pozarządowych, a jego przedstawiciele są zapraszani do udziału w ich 

uroczystościach, jak chociażby: 

- wsparcie dla Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Bronisława Zielińskiego w 

Wągrowcu, 

- turniej gry w „Bośkę” im. Andrzeja Słomy, 

- konkurs „Moja wieś aktywna”, 

- Dzień Sołtysa, 

- 50 - lecie Sekcji Podnoszenia Ciężarów GKS Zamek, 

- Powiatowy Konkurs „I Małe Wielkie Recytacje”, 

- lecie Spółdzielni Socjalnej „Wspólny Sukces”, 

- Powiatowy Konkurs Foto dla młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych "DOBRY 

ZAWÓD", 

- turniej warcabowy „WIOSNA 2019”, 

- Rajd Rowerowy Odjazdowy Bibliotekarz, 

- konkurs plastyczny „Mały konsument”, 

- Wielkopolski Turniej o „Złotą Wieżę”, 

- powiatowa edycja turnieju bezpieczeństwa w ruchu drogowym, 
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- Powiatowe Obchody Dnia Strażaka,  

- 20 - lecie reaktywacji Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Gołańczy, 

- Turniej Piłki Nożnej Mundialito, 

- Turniej Piłki Nożnej na Trawie, 

- Bezpieczne wakacje z TPD, 

- Sienneńskie Biegi Przełajowe, 

- Regionalna Wystawa Koni Hodowlanych, 

- Obchody Światowego Dnia AIDS w Powiecie Wągrowieckim, 

- Konkurs Sztuki Ludowej Pałuk, 

- 85-lecie OSP w Czerlinie, 

- festyn wakacyjny w Srebrnej Górze, 

- Pożegnanie Lata z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci - LATAWIEC 2019, 

- Wojewódzkie Zawody Sportowo-Pożarnicze OSP, 

- Osiedlowy Turniej Piłkarski im. Zbigniewa Walkowiaka, 

- Turniej Piłki Nożnej im. Tadeusza Synorackiego, 

- Zimowa Spartakiada LZS Powiatu Wągrowieckiego, 

- 100 – lecie Polskiego Czerwonego Krzyża, 

- Otwarte Mistrzostwa Wągrowca w Szachach Błyskawicznych, 

- Rajd Cysterskim Szlakiem Rowerowym, 

- Jarmark Cysterski w Łeknie, 

- Regionalne Zawody w Skokach przez Przeszkody XVII Memoriał Angeliki Jach, 

- konkurs „Aluminiowa Góra Puszek, 

- festiwal artystyczny im. Ireny Wojewódzkiej - Kucz„Radosna nutka”, 

- Szkolenie jedz zdrowo i rośnij w siłę z TPD 2019, 

- Forum Rolnicze Powiatu Wągrowieckiego, 

- XXIII Pałuckie Targi Rolne i XVII Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Żninie, 

- II Moto Piknik Pojazdów Zabytkowych w Łaziskach, 

- Targi Retro Moto Show, 

- Ogólnopolskie Targi Rolnicze w Nadarzynie (KGW Morakowo),  

- Zjazd Seniorów na Pałukach, 

- Program „Super Wiewiórka – Przyjaciółka Oli i Kuby, 

- 40-lecie Oddziału Rejonowego PZERiI w Skokach, 

- XXV Powiatowy Konkurs Recytatorski "Złoty Klon", 

- 100. lecie Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. 

15 lutego 2019 r. w Poznaniu odbyła się uroczysta gala, podczas 

której ogłoszono wyniki Gospodarczo-Samorządowego HITU Regionów Wielkopolski i Ziemi 

Lubuskiej. Powiat Wągrowiecki został uhonorowany nagrodą za bogaty program obchodów 

100 – lecia Odrodzonego Państwa Polskiego i zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego 

w powiecie oraz jego wzorcowa i skuteczna realizacja.  
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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 2019 roku była przekazywana 

informacja drukowana w formie Wągrowieckiego Kuriera Powiatowego. Gazeta ukazywała się 

w cyklu cotygodniowym i zawierała 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.wagrowiec.pl/
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VIII. Współpraca powiatu z innymi podmiotami: 

 

1. Stowarzyszenie Jednostek Samorządu Terytorialnego „Komunikacja” 

Stowarzyszenie w 2019 r. liczyło 15 członków- jednostek samorządu terytorialnego: 

Miasto Poznań, Powiat Poznański, Powiat Wągrowiecki, Miasto i Gmina Nakło, Miasto i Gmina 

Murowana Goślina, Miasto i Gmina Rogoźno, Miasto i Gmina Skoki, Miasto i Gmina Gołańcz, 

Gmina i Miasto Kcynia, Miasto Wągrowiec, Gmina Wągrowiec, Gmina Czerwonak, Gmina 

Damasławek, Gmina Mieścisko, Gmina Wapno. 

Cele stowarzyszenia: 

• Lepsza komunikacja – poprawa warunków komunikacyjnych pomiędzy gminami, 

powiatami i województwami w obrębie województwa wielkopolskiego i kujawsko – 

pomorskiego, 

• 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. 

Działania Stowarzyszenia w 2019 roku: 

1. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego przystąpił w styczniu 2019 roku 

do opracowania Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2030 roku 

(Strategia Wielkopolska 2030). Jednym z etapów prac nad Strategią Wielkopolska 2030 

i WRPO 2021+ było przygotowanie listy projektów, istotnych z punktu widzenia 

rozwoju regionu, przewidzianych do realizacji po 2020 roku. Stowarzyszenie 

uczestniczyło w opracowaniu, składając w czerwcu swoje propozycje projektów 

o strategicznym znaczeniu dla Wielkopolski i naszych członków. Podstawę stanowił 

roczny plan działań Stowarzyszenia na 2019 rok.  

2. Szkolenie poświęcone nowelizacji ustawy o transporcie zbiorowym odbyło się w dniu 

7 czerwca 2019 roku w Starostwie Powiatowym w Wągrowcu. Szkolenie zostało 

sfinansowane ze środków SJST Komunikacja. Prowadzącym był specjalista w zakresie 

transportu publicznego, ekspert w procesie legislacyjnym Marcin Gromadzki. 

W szkoleniu uczestniczyli przedstawiciele samorządów wchodzących w skład 

Stowarzyszenia oraz przedstawiciele innych samorządów.   

3. Prezes Stowarzyszenia uczestniczył dnia 18 czerwca 2019 roku w konferencji w Kcyni, 

poświęconej rewitalizacji linii kolejowych: nr 356 na odcinku Gołańcz – granica 

województwa – Kcynia oraz nr 281 na odcinku Gniezno – Nakło nad Notecią. 

Przedstawiciele Województwa Wielkopolskiego oraz  Kujawsko – Pomorskiego złożyli 
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deklaracje: samorząd województwa wielkopolskiego podejmie się rewitalizacji linii 

kolejowej nr 356 do granicy województwa wielkopolskiego, jednak po deklaracji przez 

samorząd województwa kujawsko-pomorskiego, że podejmie kroki w kierunku 

rewitalizacji linii kolejowej od granicy województwa wielkopolskiego w kierunku Kcyni 

i dalej w kierunku Nakła nad Notecią. Wicemarszałek Województwa Kujawsko-

Pomorskiego Zbigniew Ostrowski poinformował zebranych, że samorząd 

województwa kujawsko-pomorskiego już podjął pierwsze kroki i we wrześniu 2019 r. 

ogłosił konkurs na opracowanie studium wykonalności dotyczące rewitalizacji linii 

kolejowej w obrębie województwa.  

4. Projekt PKP PLK S.A. w Warszawie na opracowanie dokumentacji przedprojektowej, 

uzyskał w konkursie uchwałą Zarządu  Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 

6.12.2019 r. dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego w wysokości 85% 

kosztów, tj: 3,4 mln zł. Łączna wartość projektu wyniesie  4 mln zł. Zakłada on 

opracowanie dwóch wariantów rewitalizacji ciągu kolejowego Bydgoszcz Główna – 

Kcynia – granica województwa: po linii nr 281 przez Nakło i po linii nr 356 przez Szubin. 

Realizacja projektu prowadzona będzie przez PKP PLK CRI w Gdańsku. 

5. Prezes Stowarzyszenia podpisał w imieniu Stowarzyszenia Jednostek Samorządu 

Terytorialnego „Komunikacja” w dniu 18 września 2019 roku list intencyjny w sprawie 

budowy V odcinka obwodnicy Wągrowca. Sygnatariuszami listu intencyjnego są także: 

Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Wojciech Jankowiak, Starosta 

Wągrowiecki Tomasz Kranc, Burmistrz Miasta Wągrowca Jarosław Berendt oraz Wójt 

Gminy Wągrowiec Przemysław Majchrzak. List intencyjny potwierdza zgodną wolę 

podjęcia  wspólnych działań, umożliwiających opracowanie projektu koncepcyjnego 

wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia dla 

zadania: „Budowa V etapu obwodnicy miasta Wągrowca w ciągu drogi wojewódzkiej 

nr 241”.  Stowarzyszenie Jednostek Samorządu Terytorialnego "Komunikacja" już 

w 2016 roku zleciło ze środków własnych wykonanie koncepcji budowy V odcinka 

obwodnicy Wągrowca Kaliska - Durowo. Koncepcja przedstawia trzy warianty 

przebiegu V odcinka obwodnicy Wągrowca o długości 2 km w parametrach drogi 

wojewódzkiej. Budowa obwodnicy Wągrowca rozpoczęła się w 2000 roku i była 

realizowana etapami. Do tej pory wybudowano 8 km drogi za kwotę 74,5 mln zł. 

Powstało 5 skrzyżowań typu rondo, skrzyżowanie skanalizowane wraz z infrastrukturą 

dla pieszych i rowerzystów oraz most na rzece Wełnie. 

6. Przygotowania rewitalizacji linii kolejowych nr 236 Bzowo Goraj – Rogoźno – 

Wągrowiec i 390 Czarnków – Bzowo Goraj polegają na  działaniach zmierzających do 

wznowienia przewozów pasażerskich i towarowych.  Przedstawiciele SJST Komunikacja 

(Powiat Wągrowiecki, Miasto Wągrowiec, Gmina Wągrowiec, Miasto i Gmina 

Rogoźno) uczestniczyli 13 listopada 2019 roku w spotkaniu w Czarnkowie dotyczącym 

ustalenia wielkości i zasad współfinansowania kosztów opracowania Analizy 

techniczno – ekonomicznej wznowienia przewozów. Wypracowano wspólny projekt 

porozumienia oraz ustalono wysokość kosztów przypadających  na poszczególne 
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samorządy, które zostaną przedstawione w umowach o współfinansowanie. 

Uczestniczyć w Porozumieniu będzie 12 samorządów   (1 wojewódzki, 3 powiatowe i 8 

gminnych) oraz PKP PLK SA w Warszawie i  STEICO Sp. z o.o. w Czarnkowie. Strony zlecą 

i sfinansują wykonanie Analiz technicznych i ekonomicznych, mających stwierdzić 

zasadność uruchomienia połączeń kolejowych, które stanowić będą element Studium 

Wykonalności. Zadanie może uzyskać dofinansowanie z Wielkopolskiego Programu 

Operacyjnego oraz KOLEJ Plus.  

7. W dniu 10 października 2019 roku Burmistrz Rogoźna Roman Szuberski podpisał 

porozumienie z Województwem Wielkopolskim na mocy, którego Gmina Rogoźno 

weszła w skład Poznańskiej Kolei Metropolitalnej. Od 20 stycznia 2020 roku wzrośnie 

liczna połączeń kolejowych z Rogoźna do Poznania. W godzinach szczytu pociągi będą 

jeździć co 30 minut. Podróż z Rogoźna do Poznania będzie trwała ok. 45 minut. To 

kolejny etap rozwoju Poznańskiej Kolei Metropolitalnej. Pierwsze pociągi w ramach 

PKM ruszyły w czerwcu 2018 roku.  Wtedy wystartowały połączenia na czterech 

trasach z Poznania do Wągrowca, Nowego Tomyśla, Jarocina i Grodziska 

Wielkopolskiego. We wrześniu 2018 roku do PKM włączono Swarzędz, w sierpniu 2019 

roku Kostrzyń. Współdziałanie samorządów w tym zakresie z Poznańską Koleją 

Metropolitalną świadczy o rozumieniu potrzeb komunikacyjnych w szerokim zakresie, 

bez ograniczeń terytorialnych. Pasażer jest traktowany podmiotowo przez wszystkich 

organizatorów komunikacji zbiorowej. 

8. Ustanowiony Program budowy ścieżek rowerowych przez Województwo 

Wielkopolskie został zrealizowany na odcinku ok. 1 km w Wągrowcu przy ul. Kościuszki           

w ciągu drogi wojewódzkiej nr 190.  Nową nawierzchnię asfaltową ułożono na 1 km 

odcinku ul. Gnieźnieńskiej  w Wągrowcu, także droga wojewódzka nr 190. Na drodze 

wojewódzkiej nr 251 w Tarnowie Pałuckim k./Łekna wybudowano nowy most i ułożono 

odcinek nowej nawierzchni asfaltowej.  

9. Pod koniec 2019 r. rozpoczęły się prace związane z modernizacją odcinka drogi 

wojewódzkiej nr 196 na odcinku Poznań, ul. Gdyńska – Czerwonak. Zadanie zostanie 

zrealizowane prze Miasto Poznań, które w całości pokryje duże koszty realizacji. Dla 

członków naszego Stowarzyszenia będzie, to duże udogodnienie i zlikwiduje „wąskie 

gardło”, które dokucza użytkownikom ruchu od wiele lat w okolicach Spalarni 

odpadów i Oczyszczalni ścieków, tj. wjazdu i wyjazdu z północy Poznania. 

10. Zostały podjęte działania przez Miasto Poznań w zakresie budowy trasy tramwajowej 

na północy Poznania, wzdłuż ulicy Naramowickiej. Pierwszy etap zakłada budowę 

odcinka od pętli Wilczak do ul Błażeja i może być zrealizowany do 2022 r. Drugi etap 

przewiduje połączenie tramwajowe z Wilczaka przez ul. Szelągowską do Małych 

Garbar, a trzeci etap, to przedłużenie trasy od ul. Błażeja na Umultowo. Perspektywa 

finansowania 2 i 3 etapu jest jednak odległa, być może będzie trzeba pozyskać środki 

finansowe z programów Unii Europejskiej na lata 2021 – 2027. Ciekawą ideą jest 

wykorzystanie kolejowej obwodnicy na północy Poznania do transportu publicznego 

miasta. Planuje się dodatkowy przystanek na skrzyżowaniu tramwaju i kolei z 
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parkingiem i pętlą. To kolejna inwestycja w północnej części Poznania, która znacząco 

poprawi sytuację pasażerskich przewozów publicznych oraz ruchu samochodowego.  

11. Bardzo trudna sytuacja panowała przez cały rok na linii kolejowej 356 Poznań – 

Wągrowiec ze względu na duży popyt przewozów pasażerskich. Problem zapewnienia 

odpowiedniej wielkości taboru przez przewoźnika Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o. jest 

niemożliwy do spełnienia, ze względu na brak taboru - szynobusów. Zamówione 4 

nowe składy nie rozwiążą problemów do końca. Jednotorowa linia kolejowa nie 

pozwala także na uruchomienie dodatkowych kursów. Podejmowane są działania 

związane z budową dodatkowego (lub dwóch) toru w Poznaniu na magistrali wschód 

– zachód oraz toru mijankowego na stacji Roszkowo Wągrowieckie.  Funkcjonowanie 

przewozów na trasie Poznań – Wągrowiec w ramach Poznańskiej Kolei 

Metropolitalnej, jest dużym sukcesem wszystkich samorządów leżących wzdłuż tej 

trasy. Samorządy uczestniczą także we współfinansowaniu kosztów dodatkowych 

kursów pociągów. Umowa współpracy kończy się jednak w 2020 roku.  Niezbędnym 

warunkiem rozładowania braku miejsc jest uruchomienie dodatkowych kursów na 

trasie Poznań – Murowana Goślina. Konieczny jest do tego zakup dodatkowego taboru 

oraz budowa trzeciego toru na odcinku Poznań Główny – Poznań Wschód. 

12. PKP PLK S.A. CRI w Poznaniu  aktualizuje  Studium wykonalności przebudowy odcinka 

linii kolejowej nr 356 Wągrowiec – Gołańcz – granica województwa.  Wybrano wariant 

W1b, który określa podstawowe parametry opracowania dokumentacji i przebudowy 

linii o długości 29 km, prędkości do V=120 km/h na 92% odcinka, nacisku na oś 221 kN. 

W ramach studium znajdzie się także odtworzenie toru mijankowego w Roszkowie 

Wągrowieckim oraz budowa przystanku Wągrowiec Południe.  Szacunkowy koszt 

realizacji może całego zadania może wynosić 180 mln zł. 

13. Ważne znaczenie dla naszego regionu ma komunikacja kolejowa i drogowa  

w północno-zachodniej części Poznania w kierunku  Obornik, Rogoźna i Piły. 

Zakończona inwestycja przebudowy linii kolejowej Poznań – Piła otwarła możliwość 

szybkiego i komfortowego podróżowania. Pozwoliła także na uruchomienie 

dodatkowych kursów  Poznańskiej Kolei Metropolitalnej do Rogoźna Wlkp.  

Podejmowane są także działania zmierzające do budowy drugiego toru ok. 2 km i 

mostu na Warcie w Obornikach. Umożliwi to ruch z Poznania do Obornik dwutorowo, 

znacznie zwiększając przepustowość całego odcinka. Inwestycja odciąży także 

zatłoczoną drogę krajową nr 11, która stanowi duże utrapienie dla użytkowników. 

Przygotowania do przebudowy drogi krajowej nr 11 na odcinku Poznań – Piła na drogę 

ekspresową są na etapie wyznaczania trasy przebiegu.  

14. Podejmowane działania w zakresie rewitalizacji linii kolejowej nr 281 Gniezno – Nakło 

nad Notecią skupiły się na staraniach dotyczących procesów planistycznych. Staramy 

się, aby linia została wpisana do Krajowego Programu Kolejowego po 2023 r. i była 

realizowana przez rząd. 

15. Bardzo ważną inwestycją dla członków naszego Stowarzyszenia jest przebudowa drogi 

Damasławek – Żnin. Zadanie realizowane jest przez samorząd województwa kujawsko 
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– pomorskiego. Problemy z wykonawcą i warunkami gruntowymi znacznie wydłużają 

czas jego realizacji, co jest uciążliwe dla mieszkańców i użytkowników dróg w tym 

rejonie.  Trwająca kilka lat inwestycja rozwiąże problemy dojazdu do drogi ekspresowej 

nr 5 na węźle w Żninie. Odcinek obwodnicy Żnina jako drogi ekspresowej został w 2019 

r. oddany do eksploatacji.  Pozostałe, sąsiednie do obwodnicy, odcinki drogi krajowej 

nr 5 są w przebudowie i trwa wyłanianie nowych wykonawców robót.  

 

2. Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych 

 Do WOKiSS-u Powiat Wągrowiecki przystąpił 24 lutego 1999 roku. Składka w 2019 

roku wyniosła 19 560,00. Oprócz szkoleń dla pracowników WOKiSS udostępnia dyżury 

ekspertów oraz wykonuje analizy prawne. 

Szkolenia, w których uczestniczyli przedstawiciele samorządu powiatowego w 2019 roku: 

Temat szkolenia 
Liczba 

uczestników 

Komisja skarg, wniosków i petycji 2 

Służba Przygotowawcza Urzędników Samorządowych 4 

Zamknięcie roku budżetowego 21 

Dokumentacja pracownicza w świetle nowych regulacji prawnych 4 

Ubezpieczenia społeczne – nowe druki 2019. Zasiłki 2019 - 

Świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i 

macierzyństwa 

2 

Aktualny stan prawny dla zadań wydziałów komunikacji w praktyce 2 

Projektowanie, opiniowanie i zatwierdzanie stałej organizacji ruchu – 

prawo, projektowanie i praktyka. 
3 

Praktyka rozliczania VAT w 2019 r. Obliczanie prewspółczynników.  

Zmiany przepisów. 
2 

Spółka komunalna jako forma działania jednostek samorządu 

terytorialnego (gmin, powiatów i województw) 
1 

Nowe instytucje prawa samorządowego (budżet obywatelski, 

obywatelska inicjatywa uchwałodawcza) 
1 

Ułatwienie w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych 

oraz inwestycji towarzyszących 
1 
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Sprawozdania finansowe i zamknięcie roku 2018 w jednostkach 

budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych po zmianach 

przepisów prawa 

1 

WPF w kontekście nowelizacji ustawy o finansach publicznych 1 

Pierwsze doświadczenia związane ze stosowaniem znowelizowanych 

przepisów ustrojowych ustaw samorządowych. 
2 

Jak konstruktywnie postępować z konfliktami w środowisku pracy 1 

Pracownicze Plany Kapitałowe – PPK – obowiązki dla pracodawców 1 

Raport o stanie gminy/powiatu w świetle najnowszych zmian w 

ustawie o samorządzie gminnym i powiatowym. Obywatelska 

inicjatywa uchwałodawcza. 

1 

Zmiany w Karcie Nauczyciela 2 

Profesjonalny sekretariat - komunikacja, organizacja pracy i 

budowanie pozytywnego wizerunku instytucji 
2 

Faktury ustrukturyzowane w zamówieniach. Schematy podatkowe. 

Zmiany przepisów 
25 

RODO u pracodawcy samorządowego. 2 

Wybrane zagadnienia dot. prawa wodnego, inwestycji 

mieszkaniowych oraz przekształcenia użytkowania wieczystego 
1 

Kompendium RODO dla wójta, burmistrza, prezydenta i starosty. 

Wdrażanie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z 

zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

1 

Kontrola zarządcza 2 

Nowe wzory ofert na realizację zadań zleconych organizacjom 

pozarządowym- rozliczanie zadań przez rezultaty, tryb uproszczony w 

ramach art. 19 a. 

18 

Uchwały i inne akty organów samorządu terytorialnego związane z 

organizowaniem publicznego transportu zbiorowego. 
1 

Najnowsze zmiany w PIT z perspektywy płatnika 3 

Organizowanie gminnych oraz powiatowych przewozów 

autobusowych w publicznym transporcie zbiorowym 
1 

Kontrola zarządcza – fakty i mity 1 
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Najnowsze zmiany w gospodarce odpadami komunalnymi 1 

Zmiany w przepisach prawa oświatowego od 01.09.2019 r., ze 

szczególnym uwzględnieniem zmian w Karcie Nauczyciela. 

Uporządkowanie i kalendarz wdrażania 

1 

Zmiany w rozliczeniach podatkowych. Schematy podatkowe 6 

Obowiązki pracowników samorządowych w zakresie ochrony 

informacji niejawnych. Ważne zadania do wykonania w 2019 r. 
3 

Profesjonalna komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna w urzędzie 1 

Ustawa o dostępności cyfrowej 2 

Ewidencja VAT po centralizacji. Wycena, ewidencja i gospodarowanie 

majątkiem trwałym w samorządowych jednostkach budżetowych i 

samorządowych zakładach 

1 

Prezentacja współpracy z Polonią i Polakami za granicą z perspektywy 

administracji centralnej oraz udział samorządów lokalnych w tym 

zakresie 

1 

Nierozwiązane konflikty a mobbing 1 

Projekt statutu Stowarzyszenia Dyrektorów Domów Pomocy 

Społecznej 
1 

Zabezpieczenie potrzeb medycznych mieszkańców DPS 1 

Razem: 128 osób 
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IX. Drogi publiczne i komunikacja 

1. Działalność Powiatowego Zarządu Dróg w Wągrowcu 

Powiatowy Zarząd Dróg w Wągrowcu jest jednostką organizacyjną Powiatu 

Wągrowieckiego nieposiadającą osobowości prawnej, wykonującą zadania zarządu dróg 

powiatowych. 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 ruchu, 

- 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. 
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II. Sieć dróg wg. podziału na miejskie i pozamiejskie w roku 2019. 
Lp. Rodzaj nawierzchni Drogi poza-miejskie 

[km] 
Drogi miejskie 
(ulice) [km] 

Razem [km] 

I. Drogi twarde – razem 327,3 27,1 354,4 
W tym: bitumiczne 308,5 25,8 334,3 
Tłuczniowe 13,8 0,6 14,4 
Brukowcowe 4,9 0,5 5,4 
Betonowe 0,1 0,3 0,4 

II. Drogi Gruntowe 32,3 1,6 34,0 

Razem [km]: 359,6 28,8 388,4  

 

 

III. Sieć dróg wg. gmin w roku 2019. 

Lp. Gmina Drogi twarde [km] 
Drogi   gruntowe 
[km] 

Razem [km] 

1. Damasławek 52,7 0,7 53,4 
2. Gołańcz - miasto 6,9 0,0 6,9 
3. Gołańcz - obszar wiejski 35,0 1,1 36,1 
4. Mieścisko 53,0 1,7 54,7 
5. Skoki - miasto 8,0 0,8 8,9 
6. Skoki - obszar wiejski 56,2 22,5 78,7 
7. Wapno 20,7 1,9 22,6 
8. Wągrowiec 109,7 4,3 114,1 
9. Wągrowiec (gmina miejska) 12,2 0,8 12,9 

Razem [km]: 354,4 34,0 388,4 

 

 

 

I. Rozwój systemu komunikacji/ bezpieczeństwa za rok 2019 
Lp. Nazwa zadania (remont, 

inwestycja)  
Całkowita 
wartość 
zadania 

Wartość i źródło pozyskanych 
środków zewnętrznych  

Jednostka 
miary 
 

Uwagi 

1.  Remont drogi nr 1605P odc. 
Runowo - Potulice 

399 995,82 zł  0,500 km  

2.  Remont przepustu na drodze 
1627P w m. Kaliszany 

24 650,00 zł    

3.  Przebudowa drogi nr 1600P 
Gołańcz Krzyżanki – program 
funkcjonalno - użytkowy 

9 225,00 zł    

4.  Przebudowa drogi nr 1627P ul. 
Nad Nielbą m. Wągrowiec 

2 973 585,84 zł 632 597,00 zł; środki gminne   

5.  Przebudowa wpustu ulicznego 
wraz z montażem separatora 
na drodze nr 1581P w m. 
Srebrna Góra 

42 336,60 zł    
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2. Wydział Komunikacji 

Wydział Komunikacji zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Starostwa Powiatowego 
w Wągrowcu oraz w oparciu o ustawowe regulacje prawne jest organem powołanym do 
realizacji następujących zadań: 
 

1. rejestracji pojazdów, 
2. wydawania uprawnień do kierowania pojazdami, uprawnień instruktora nauki jazdy 
oraz uprawnień diagnosty, 
3. nadzorem nad wykonywaniem badań technicznych pojazdów,   
4. nadzorem nad szkoleniem kierowców, 
5. transportem drogowym, 
6. usuwaniem pojazdów z drogi. 

 
Ponadto z ważniejszych zadań realizuje: 
 

- wykonuje comiesięczne sprawozdania do Urzędu Skarbowego i Urzędów Gmin powiatu 
o pojazdach przybyłych oraz ubyłych, 

- wykonuje półroczne informacje dla Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa 
o wydanych licencjach i zezwoleniach transportowych, 

-     opracowuje założenia do projektu planu budżetu z zakresu Wydziału, 
- opracowuje informacje o realizacji budżetu za półrocze oraz na koniec roku, 
- prowadzi rejestry przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie:  

a. stacji kontroli pojazdów oraz diagnostów, 
b. ośrodków szkolenia kierowców oraz instruktorów, 

          c.   transportu zarobkowego rzeczy oraz osób, 
          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,  
-     pracownicy uczestniczą w szkoleniach i naradach organizowanych przez WOKiSS oraz  
      Stowarzyszenie Szefów Wydziałów Komunikacji, 
-     realizuje się nadto szereg innych zadań niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania    
      wydziału.  
 
       Wydział Komunikacji ponadto : 
 
- w 2019 roku zarejestrował, wprowadzając do ewidencji 8.308 pojazdów, 
- w 2019 roku wydał prawa jazdy w ilości 2.006 sztuk,  
- w 2019 roku wydał zezwolenia na prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów 

przewożących wartości pieniężne 46 osobom (łącznie w ewidencji widnieje 229). 
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Realizacja podstawowych zadań przedstawiała się następująco: 
 
-    rejestracja pojazdów: 

 

Lp. 
 

Statystyka Ilość 

1. Wydano decyzji administracyjnych (poz. 2-7) 
 

17.895 

2. Pierwsza rejestracja i przerejestrowanie ze zmianą właściwości  
miejscowej,  
w tym pojazdów:  
-   sprowadzonych z zagranicy, 
-   oznaczono tablicami indywidualnymi, 
-   oznaczono tablicami zabytkowymi, 

8308 
 
 

4497 
13 

     10 

3. 
 

Przerejestrowano bez zmiany właściwości miejscowej 2220 
 

4. 
 

Wydano wtórników dokumentów oraz tablic 2089 

5. 
 

Kasacja pojazdów 1425 

6. 
 

Nadano nr identyfikacyjnych i tabliczek znamionowych 47 

7. 
 

Czasowa rejestracja na wniosek właściciela 358 

8. 
 

Ubyło pojazdów 4110 

9. 
 

Zgłoszenie zbycia pojazdu 2995 

10. 
 

Zatrzymano dowodów rejestracyjnych 178 

11. 
 

Udzielono informacji o pojazdach i ich właścicielach 90 

 
 
 
-     uprawnienia do kierowania pojazdami: 
 

Lp. 
 

Statystyka Ilość 

1. Wydano decyzji administracyjnych  (poz. 2-11) 
- wniesiono odwołań od decyzji 6 - utrzymano w mocy 5, 

2.797 

2. 
 

Wydano praw jazdy po raz pierwszy 808 
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3. 
 

Rozszerzono uprawnienia do kierowania pojazdami 243 

4. 
 

Wydano wtórników lub wymieniono praw jazdy 498 

5. 
 

Wydano prawo jazdy z kodem  95 819 

6. 
 

Wydano praw jazdy międzynarodowych 35 

7. 
 

Wydano zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi 
i pojazdami przewożącymi wartości pieniężne 

46 

8. 
 

Cofnięto uprawnień do kierowania pojazdami 141 

9. 
 

Zatrzymano prawo jazdy dłużnikom alimentacyjnym 8 

10. 
 

Skierowano na kontrolne sprawdzenie stanu zdrowia 185 

11. 
 

Skierowano na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji 14 

12. 
 

Wydano Profile Kandydatów na Kierowcę (PKK) 1366 

13. Zaewidencjonowano osób bez uprawnień oraz po egzaminie 
negatywnym 

92 

14. 
 

Przybyło  kierowców 88 

15. 
 

Ubyło kierowców: 
-   w tym za granicę 

204 
65 

16. 
 

Wystąpiono do PWPW o wytworzenie praw jazdy 1946 

17. 
 

Udzielono informacji o uprawnieniach i ich posiadaczach 179 

 
-     nadzór nad szkoleniem kierowców: 
 
Na terenie powiatu wągrowieckiego na koniec 2019 roku działalność gospodarcza w zakresie 
ośrodków szkolenia kierowców prowadzona była przez: 
-   13 ośrodków prowadzonych przez przedsiębiorców wpisanych do rejestru działalności  
     Regulowanej, z których:   

• 3   ośrodki szkoliły kandydatów na kierowców w większości uprawnień, 

• 10 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 2019 r. przeszkolono 1038 osób, średnia zdawalność z części teoretycznej egzaminu 
wyniosła 61% , a z części praktycznej wynosiła 41%. Zaobserwowano wzrost zdawalności z 
części praktycznej o około 30%. w stosunku do zeszłego roku. Zaś, w przypadku zdawalności z 
części praktycznej można mówić o nieznacznym 9% spadku, w zestawieniu z rokiem ubiegłym. 
 
Nadto szkolenia prowadzone były również przez: 
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-    2 szkoły, które prowadziły szkolenie w formie zajęć zgodnie z programem kształcenia w    
     danym zawodzie, były to: 
     ZSP im. K. Libelta w Gołańczy oraz Zespół Szkół nr 1 im. S. Mikołajczyka w Wągrowcu.  
Łącznie w 2019 r. w tych szkołach przeszkolono 11 uczniów.  
 
W ewidencji Starosty wg stanu na dzień 31.12.2019 r. było zarejestrowanych 44 instruktorów. 

W omawianym okresie wpisano do ewidencji 1 nowego instruktora instruktorów i 
wykreślono z ewidencji 2  instruktorów (warsztaty-brak, zmiana właściwości miejscowej). 
 

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 2019 przeprowadzono 13 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. W jednym przypadku nowo zgłoszona sala 
wykładowa nie spełniała w całości wymagań ustawowych odnoście jej wyposażenia. Kontrola 
wykazała również, że w dwóch przypadkach na placach manewrowych linie wyznaczające 
niektóre manewry wymagały ponownego odmalowania. Zauważyć należy, że sukcesywne 
kontrole, przeprowadzone rok do roku, ustabilizowały działalność tych podmiotów pod 
względem infrastruktury oraz szkolenia na równym wysokim poziomie. 
 
-   nadzór nad stacjami kontroli pojazdów 
 
Działalność gospodarcza w 2019 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 2019 r. łącznie przeprowadzono 39.332 badań technicznych pojazdów w tym: 
-   stacje okręgowe przeprowadziły 26.074 badań technicznych, 
-   stacje podstawowe przeprowadziły 13.258 badań technicznych. 
Zarejestrowane były 24 osoby posiadające uprawnienia diagnosty. Na koniec roku w stacjach 
kontroli pojazdów powiatu wągrowieckiego było zatrudnionych 30 diagnostów, w tym 17 
diagnostów z ewidencji tutejszego starostwa (oznaczonych symbolem PWA). 
Wszystkie stacje kontroli pojazdów w roku 2019 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) 
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zostały przeprowadzone wspólne kontrole z udziałem przedstawicieli TDT i Starosty. 
Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły błędnego wystawienia zaświadczeń z 
przeprowadzonych badań technicznych np. niewypełnienia niektórych pozycji, nieokreślenia 
wyniku badania, błędnego: wyznaczenia terminu kolejnego badania technicznego, rodzaju 
badania.  
Stwierdzone nieprawidłowości zostały usunięte. 
 
-  realizacja zadań z zakresu transportu: 
 
W zakresie transportu na terenie powiatu na koniec 2019 r. działalność gospodarczą 

prowadziło: 

- 129 przedsiębiorców wykonujących krajowy transport drogowy rzeczy 371 pojazdami. 

W ramach tego rodzaju transportu wydano 11 nowych zezwoleń oraz wypisy dla 14 

pojazdów,  

-     13 przedsiębiorców wykonywało krajowy transport drogowy osób 81 pojazdami, z tego          

rodzaju transportu wydano dodatkowo 1 nowe zezwolenie oraz 6 wypisów dla pojazdów, 

- przewozy drogowe na potrzeby własne wykonywało 107 przedsiębiorców 216 pojazdami,  

w związku z upływem terminów ważności zaświadczeń oraz zwiększeniem ilości pojazdów 

wydano 5 nowych zaświadczeń i wypisów dla 5 pojazdów, 

-     na koniec roku zarejestrowanych było 9 przedsiębiorców wykonujących transport  

      drogowy w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy (spedycję) w tym 1 nowa     

      licencja 

W zakresie zezwoleń transportowych udzielono 16 różnych informacji i 17zaświadczeń.  

W 2019 roku tutejsze starostwo nie zostało objęte kontrolą Wojewódzkiego Inspektora 

Transportu Drogowego w tym obszarze.  

 
-  realizacja zadań dotyczących przepadku pojazdów na rzecz powiatu: 
 
W roku 2019 nie usunięto żadnego pojazdu w trybie, o którym mowa w art. 130a ustawy – 
Prawo o ruchu drogowym. 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. 
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3. Organizacja ruchu 

Starosta, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie szczegółowych warunków zarządzania 

ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem, zatwierdza organizacje 

ruchu w zakresie dróg gminnych i dróg powiatowych oraz opiniuje organizację ruchu w 

zakresie dróg wojewódzkich.  

W 2019 roku zostały rozpatrzone 355 sprawy z zakresu organizacji ruchu:  

- zatwierdzenie stałych organizacji ruchu – 171 spraw, 

- zatwierdzenie czasowych organizacji ruchu – 166 spraw,  

- opiniowanie organizacji ruchu – 18 spraw.  

Ponadto, zgodnie z rozporządzeniem przeprowadzane są kontrole zatwierdzonych 

stałych organizacji ruchu oraz cykliczne kontrole dróg powiatowych i gminnych w zakresie 

oznakowania.  

 

 

X. Rynek Pracy 

Stan bezrobocia na koniec grudnia 2018 – liczba bezrobotnych 1360 osób; stopa 

bezrobocia w powiecie – 5,7 %, w województwie – 3,1 %, w kraju – 5,8 %. 

Stan bezrobocia na koniec stycznia 2020 – liczba bezrobotnych –1229 osób; stopa 

bezrobocia w powiecie - 5,1 %, w województwie - 3,1 %, w kraju - 5,5 %. 

Stan bezrobocia na koniec grudnia 2019 – liczba bezrobotnych - 1074 osoby; stopa 

bezrobocia w powiecie – 4,5 %, w województwie – 2,8 %, w kraju – 5,2 %. 
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XI. Polityka senioralna 

I. Informacja o zadaniach skierowanych do seniorów w ramach ogłaszanych konkursów 

ogłaszanych przez Zarząd Powiatu Wągrowieckiego w 2019 roku (nadzór nad realizacją PCPR 

Wągrowiec) 

 

1. Wągrowiecki Uniwersytet Trzeciego Wieku w Wągrowcu. Zadanie pn. „Edukacja 

seniorów Wągrowieckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku drogą do osobistego 

rozwoju i aktywności społecznej”. Wysokość przyznanego i wykorzystanego 

dofinansowania 5.000 zł.  W ramach zadania zapewniono seniorom z terenu powiatu 

wągrowieckiego dostęp do nauki języków obcych, ułatwiając w zakresie podstawowym 

komunikację i społeczne uwarunkowania typu nazewnictwo w mediach, Internecie, 

miejscach handlowych. Najważniejsze to komunikacja w rodzinie, w sytuacji 

pojawienia się nowego członka rodziny – obcokrajowca. Nauka języka miała istotny 

wpływ na zwiększenie świadomości i wiedzy, zważywszy na nowe nazewnictwo i 

technologie jak również poprawę komunikacji w rodzinie, w sytuacji wyjazdu za granicę 

dzieci, nowych członków rodzin – obcokrajowców. 

2. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Oddział w Wągrowcu. Zadanie pn.                                     

„Mrzeżyno”. Wysokość przyznanego i wykorzystanego dofinansowania 2.500 zł. Była 

to kontynuacja wyjazdu, realizowanego przez PZERiI, integrujące środowisko 

seniorów, aktywujące do uczestnictwa w organizowanych wyjazdach i proponowanych 

formach wspólnego spędzania czasu, zdobywania nowej wiedzy o miejscach w kraju.  

Organizacja wyjazdu dla seniorów z powiatu wągrowieckiego wpłynęła pozytywnie na 

poprawę motywacji, relacji i integracji środowiska, szczególnie wśród nowych osób 

zrzeszonych. 

3. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Oddział w Wągrowcu – zadanie pn. 

„Zakopane – Biały Dunajec i okolice”. Wysokość przyznanego i wykorzystanego 

dofinansowania 4.000 zł.   Organizacja wyjazdu dla seniorów w połączeniu z integracją 

środowiska, wiedzą poznawczą jak również aktywnością fizyczną i dalszą motywacją 

do tej aktywności. Wyjazd seniorów z powiatu wągrowieckiego wpłynął pozytywnie na 

poprawę motywacji, relacji i integracji środowiska, szczególnie wśród nowych osób 

zrzeszonych. W ramach wyjazdu uczestnicy poszerzyli swoją wiedzę o kraju, miejscach 

i regionie.  

4. Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Oddział w Skokach. Zadanie pn. „Obchody 

jubileuszu 40-lecia Oddziału Rejonowego PZERiI Skoki „Wysokość przyznanego                                                  

i wykorzystanego dofinansowania 2.000 zł.  Organizacja jubileuszu obchodów 40 Lecia 

Koła pozwoliła na integrację środowiska osób starszych zrzeszonych na terenie gminy 

Skoki. Wspólne spędzenie czasu wpłynęło na zwiększenie motywacji i zaangażowania 

wszystkich seniorów.  
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Łączna wysokość przyznanego dofinansowania w ramach ogłoszonych konkursów, 

skierowanych do seniorów w 2019 roku wyniosła – 13.500 zł.  

II. Całodobowe usługi opiekuńcze świadczone przez Dom Pomocy Społecznej dla osób w 
podeszłym wieku w Srebrnej Górze w 2019 roku 
 
 

status: powiatowa jednostka pomocy społecznej – całodobowy dom pomocy społecznej  

przeznaczenie: dla osób w podeszłym wieku  

ilość miejsc: 60  

adres: Srebrna Góra 62, 62-120 Wapno  tel. 67 – 26 11 465 

zarządzający placówką: dyrektor - mgr Beata Żołnierowicz                                         
główny księgowy – mgr Dorota Stalica  

Zatrudnienie:    35 etatów  

miesięczny koszt pobytu mieszkańca w roku 2019 – 3.500,00 zł  

stałe zezwolenie na prowadzenie domu - decyzja nr PS.II-3.9013-8/09 z dnia 21.12.2009 Wojewody Wielkopolskiego  

 
ZATRUDNIENIE na dzień 31.12.2019 

Nazwa 
 i typ 

placówki 

Liczba 
miejsc 

Liczba osób 
przyjętych        

w roku 

Pracownicy placówki 
( w przeliczeniu na etaty) 

Średni koszt utrzymania  
mieszkańca 

Ogółem 
w tym: dział 

terapeutyczno-
opiekuńczy 

ogłoszony* faktyczny 

Dom 
Pomocy 

Społecznej  

60 
10 36 23 3.500,00 3.511,43 

 

Kadra DPS wg stanowisk:  
- dyrektor– 1 etat,  
- główny księgowy – 1 etat,  
- pracownicy działu administracyjno – księgowego – 3 etaty, (w tym jedno zastępstwo) 
- kierownik działu obsługi - 1 etat,  

- dział obsługi - 7 etatów (w tym: pracownicy kuchni – 4, pracownicy pralni – 2 i konserwator 
– 1),  
- kierownik działu terapeutyczno - opiekuńczego – 1 etat,  
- pracownicy działu terapeutyczno - opiekuńczego – 22 etaty (w tym: starszy pracownik 
socjalny – 1, pracownik socjalny – 1, starszy instruktor terapii zajęciowej - 1, technik fizjoterapii 
– 2, pokojowe – 6, opiekunowie – 8,5 pielęgniarki – 1,5 
- umowa zlecenie – 2 osoby 
 

SZKOLENIA PRACOWNIKÓW 
 
- wewnętrzne   
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- Dział terapeutyczno – opiekuńczy 
 

Temat szkolenia 

Toaleta chorego 

Problem alkoholowy wśród mieszkańców 

Jak nie dać się ponieść emocjom, kiedy mieszkaniec jest złośliwy i uparty? 

Kiedy należy wezwać karetkę pogotowia ratunkowego. 

Godność przede wszystkim 

Czy starość musi oznaczać samotność 

Depresja seniora 

Jak rozmawiać z chorym na Alzheimera 

Dieta na jesień życia 

Rola psychologa w DPS-ie 

Zaburzenia procesów poznawczych u osób starszych 

Osoby starsze a przyjmowanie leków 

Trening umiejętności komunikacyjnych z wykorzystaniem alternatywnych i wspomagających sposobów 

porozumiewania się 

Indywidualny Plan Wsparcia 

Kierunki prowadzonej terapii oraz metody pracy z mieszkańcami DPS 

 

- Wykaz szkoleń dla pracowników działu obsługi za 2019r. 

Bezpieczeństwo i jakość zdrowotna żywności w oparciu o system HACCP 

Dobra Praktyka Higieniczna_GHP, Dobra Praktyka Produkcyjna_GMP 

Aktualizacja receptur przygotowywanych posiłków 

Instrukcje obsługi urządzeń w pralni, kuchni i urządzeń używanych przez konserwatora 

Zasady właściwego przechowywania sprzętu i środków do utrzymania czystości pomieszczeń  

Procedury i instrukcje systemu HACCP 

Procedura: 

• dot. higieny osobistej i zakładania odzieży ochronnej, 

• dot. mycia rąk, 

• dot. przechowywania i dezynfekcji jajek. 
Instrukcja: 

− higieny, mycia i dezynfekcji rąk, 
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− mycia i dezynfekcji pomieszczeń i urządzeń sanitarnych, 

− przechowywania środków myjących i dezynfekujących. 

Procedury i instrukcje systemu HACCP 

Procedura: 

− dot. obróbki wstępnej i zasadniczej (cieplnej) mięsa, 
− dot. mycia i obierania warzyw, 
− dot. postępowania z odpadami artykułów i niejadalnych produktów oraz ich usuwania, 
− dot. usuwania nieczystości płynnych, 
− dot. monitorowania urządzeń chłodniczych, 
− dot. przyjmowania towaru, właściwego magazynowania i wydawania produktów żywnościowych, 
− dot. kontroli artykułów spożywczych, 

• dot. przeglądów i konserwacji urządzeń i sprzętu kuchennego. 
Instrukcja: 

• magazynowania i przechowywania towarów oraz artykułów spożywczych i żywnościowych, 

• zamrażania mięsa w celu jego przechowywania. 

 

- zewnętrzne 
 

Organizator Temat szkolenia 

Centrum Żywienia Równowaga Zdrowie odżywianie w DPS 

Ośrodek Profilaktyki Społecznej 

Monika Wójcik-Przybyłowicz 

Indywidualny Plan Wsparcia 

Ośrodek Profilaktyki Społecznej 

Monika Wójcik-Przybyłowicz 

Kierunki prowadzonej terapii oraz metody pracy z mieszkańcami DPS 

Ośrodek Profilaktyki Społecznej 

Monika Wójcik-Przybyłowicz 

Trening umiejętności komunikacyjnych z wykorzystaniem alternatywnych 

wspomagających sposobów porozumiewania się 

Centrum Rozwoju Edukacji i 

Kompetencji INVESIS POLSKA 

Prawa i obowiązki mieszkańca DPS, metody pracy oraz kierunki terapii, 

elementy komunikacji wspomagającej i alternatywnej z mieszkańcem 

Centrum Doradztwa i Kształcenia Nowe Prawo zamówień publicznych - jak przygotować się do nowych 

rozwiązań 

EDI Centrum Szkolenia Doradztwo 

Prawne 

Zmiany w przepisach prawa i kwestie problematyczne 

WOKISS Poznań Zabezpieczenie potrzeb medycznych mieszkańców DPS 

LONG-Term Care TZMO Alzheimer, praca z mieszkańcami 

PPHU CITO Podniesienie komfortu pracy personelu i jakości komunikacji w instytucjach 

Jakro Szkolenia Audyt Gdańsk Rozwiązania praktyczne i nowości prawne w zakresie stosowania prawa 

pracy, RODO, ZUS, PPK 
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- Prace  remontowe  oraz  zakup  wyposażenia w 2019 roku 

Lp. 
Remonty 

Pomieszczenie  NUMER OFICYNA 

1 Pokój 2 I 

2 Pokój  3 I 

3 Pokój i toaleta 14 I 

4 Pokój i toaleta 21 I 

5 Korytarz – parter  - I 

6 Kotłownia - - 

 

- Zakupy  

Mankiet do masażu,  

Materac masujący 

But masujący 

Materace do łóżek 

Parawan 

Materace przeciwodleżynowe 

Meble do pokoi mieszkańców 

Łóżko rehabilitacyjne 

Sprzęt wyposażenia kuchni 

Odzież, kołdry, poduszki, pościele dla mieszkańców 

Drukarka  

Fotele do biurek 

Wózek do przewozu żywności 

Spawarka 

Szlifierka kątowa 

Myjka ciśnieniowa 

Wózki sprzątające 
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Kserokopiarka 

Pawilon ogrodowy 

Krzesła  

Drzwi do salii terapii zajęciowej 

Sprzęt AGD 

Materiały do remontu pokoi i łazienek mieszkańców: drzwi, klamki, płyty kartonowo-gipsowe, profile aluminiowe, 

rury PCV, tapety, farby, gips, kleje, przewody i gniazda elektryczne, płytki ceramiczne, oświetlenie, sedesy, 

umywalki, baterie umywalkowe, pochwyty, wieszaki oraz lustra 

Wóz asenizacyjny 

 

- REHABILITACJA 

Z zajęć rehabilitacyjnych w ubiegłym roku 2019 korzystało 69 osób, w tym: 

− 19 osób poruszających się samodzielnie, niewymagających pomocy w dotarciu na 
zajęcia rehabilitacyjne 

− 25 osób wymagających pomocy w postaci asekuracji lub przywiezienia (osoby 
poruszające się na wózkach inwalidzkich, o kulach, balkonikach, chodzące samodzielnie, ale 
potrzebujące asekuracji) 

− 25 osób – rehabilitacja przyłóżkowa. 

Wykaz ćwiczeń, z których korzystali mieszkańcy: 

 
 
 
 

ćwiczenia kończyn 
górnych 

Rodzaj ćwiczeń Liczba osób 

czynne 35 

Czynne wspomagane 4 

czynno-bierne 2 

bierne 5 

manualne 9 

Czynne na podwieszkach 25 

Czynne na rotorze 9 

 
 
 
 

Ćwiczenia kończyn 
dolnych 

czynne 34 

Czynne wspomagane w odciążeniu 4 

przeciwzakrzepowe 22 

izometryczne 2 

Masaż matą masującą 10 

Czynne na stepperze 5 

Czynne na ergonometrze rowerowym przenosnym 5 
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Czynne na ergonometrze rowerowym 18 

 
Nauka chodzenia 

poręcze 17 

balkonik 6 

kule 2 

 
 

Masaż 

Kończyn górnych 12 

Kończyn dolnych 13 

kikuta 2 

kręgosłupa 7 

twarzy 1 

Funkcyjny mieśnia czworogłowego uda 1 

stóp 2 

Wirowy kończyn dolnych 5 

Ćwiczenia koordynacyjne 3 

Ćwiczenia usprawniające staw barkowy 2 

Ćwiczenia oddechowe 17 

Ćwiczenia na atlasie 10 

PRM zginaczy stawu kolanowego 1 

Pozycja siedząca na wózku 9 

Pionizacja  7 

 

Fizykoterapia 

 
 
 

ultradźwięki 

Dłonie 4 

Stawy łokciowe 1 

Stawy barkowe 4 

Stawy biodrowe 3 

Stawy kolanowe 3 

Kręgosłup 3 

Ostrogi pietowe 2 

Stymulacja prądem Kręgosłup  3 

Kończyny dolne w tym ostrogi 
piętowe 

4 

Kończyny górne 1 

 
Lampa sollux 

Kolana  4 

Kręgosłup  5 

Ostroga piętowa 2 
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- Wykaz wydarzeń okolicznościowych z udziałem mieszkańców 

Data Nazwa uroczystości Liczba 

mieszkańców 

Miejsce 

03.01.2019 Jasełka – dzieci SP w Niemczynie 35 DPS Srebrna Góra 

11.01.2019 Koncert kolęd – Chór z Wągrowca 36 DPS Srebrna Góra 

31.01.2019 Koncert kolęd – Chór Kasztelanki z Gołańczy 30 DPS Srebrna Góra 

13.02.2019 Zabawa walentynkowo-karnawałowa 45 DPS Srebrna Góra 

08.03.2019 Dzień Kobiet - kabaret z Wapna 35 DPS Srebrna Góra 

08-13.03.2019 Turnus rehabilitacyjny w Stobnie 4 OR w Stobnie 

21.03.2019 Wizyta Biskupa Archidiecezji Gnieźnieńskiej 20 DPS Srebrna Góra 

22.03.2019 Światowy Dzień Poezji  8 DPS Nakło  nad Notecią 

31.05.2019 Koncert orkiestry dętej ALLELUJA z Niemiec 40 DPS Srebrna Góra 

06.06.2019 Majówka – impreza integracyjna 7 DPS Gniezno 

09.06.2019 IRENIADA – Festiwal Piosenki Polskiej w Wapnie 4 SP w Wapnie 

27.06.2019 X Zjazd Rodzin i Przyjaciół Domu 60 DPS Srebrna Góra 

17.07.2019 45-lecie DPS w Podobowicach 5 DPS Podobowice 

19.07.2019 Spotkanie pożegnalne ks. Marka 
Szewczykowskiego 

15 DPS Srebrna Góra 

31.07.2019 60-te urodziny Pana Stanisława  25 DPS Srebrna Góra 

22.07.2019 NIEPODLEGŁA 2019 Koncert zespołu BRYGADA 
TANGO 

30 DPS Srebrna Góra 

26.08.2019 Srebrnogórskie Grillowanie 45 DPS Srebrna Góra 

03-04.09.2019 Wycieczka do Częstochowy 8 Częstochowa 

06.09.2019 Nordic Walking 6 DPS Tonowo 

11.09.2019 Pożegnanie lata – impreza integrcyjna 7 DPS Września 

18.09.2019 Festyn Archeologiczny w Biskupinie 15 Biskupin 

24.09.2019 Pożegnanie lata – piknik integracyjny 6 DPS Bydgoszcz 

27.09.2019 Pożegnanie lata – spotkanie integracyjne 6 DPS Nakło nad Notecią 

17.10.2019 Dzień Seniora – uroczystość i zabawa 45 DPS Srebrna Góra 
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24.10.2019 Wyjazd Mieszkańców na groby bliskich 10 Gołańcz, Kamienica, 
Wągrowiec, Skoki 

30.10.2019 20-lecie ŚDS w Gołańczy 2 ŚDS Gołańcz 

15.11.2019 Uroczysta Msza Św. za zmarłych mieszkańców 30 DPS Srebrna Góra 

28.11.2019 Zabawa Andrzejkowa 
70-te urodziny mieszkańca Pana Andrzeja 

30 DPS Srebrna Góra 

04.12.2019 Występ dzieci z Przedszkola w Wapnie z okazji 
Dnia Niepodległości 

34 DPS Srebrna Góra 

23.12.2019 Uroczysta Wigilia  Koncert kolęd 42 DPS Srebrna Góra 

31.12.2019 Spotkanie sylwestrowe z symboliczną lampką 
szampana 

25 DPS Srebrna Góra 

- Opieka zdrowotna                                                                                                                

Specjalista Liczba wizyt 

Konsultacje lekarza rodzinnego 1095 

Pulmonolog 6 

Dermatolog 4 

Psychiatra 19 

Chirurg 30 

Urolog 5 

Ortopeda 15 

Okulista 21 

Stomatolog 12 

Neurolog 7 

Psycholog 321 

Onkolog 7 

Laryngolog 5 

Diabetolog 8 

Kardiolog 9 

Reumatolog 7 

Hepatolog 8 

Gastrolog 9 

Poradnia Chemioterapii 4 

Poradnia Osteoporozy 2 

Poradnia Stopy Cukrzycowej 2 

EKG 15 

USG 28 

RTG 23 

Rezonans 4 

Tomograf komputerowy 9 

Kolonoskopia 1 

Koronarografia 3 

Badania laboratoryjne (krew, mocz) 105 

Wymiana cewników 40 

Opatrunki 2865 

Iniekcje 3121 

Pomiar ciśnienia 3825 

Pomiar poziomu cukru 2898 
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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 ze zm.).  

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 ze zm.). 

Powyższe zadania realizowane są w naszym powiecie od 2000 roku przez Powiatowego 

Rzecznika Konsumentów.  

 W roku 2019 Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Wągrowcu udzielił 647 porad 

konsumenckich w formie osobistego kontaktu, telefonicznie oraz drogą elektroniczną.  

 W 2019r. Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Wągrowcu skierował oficjalne, 

pisemne wystąpienia w 187 sprawach wniesionych przez konsumentów oraz w 2 sprawach o 

charakterze niekonsumenckim, które dotyczyły reklamacji zakupionego przez osobę fizyczną 

samochodu używanego od innej osoby fizycznej oraz kwestii dotyczącej zajmowania przez 

pojazdy nieuprawnione prywatnego miejsca parkingowego znajdującego się na parkingu 

podziemnym na terenie wspólnoty mieszkaniowej. 

 W 2019 r. najwięcej wystąpień dotyczyło reklamacji urządzeń gospodarstwa 

domowego, urządzeń elektronicznych i sprzętu komputerowego (40), odzieży i obuwia (31), 

usług sektora energetycznego i wodnego (23), usług telekomunikacyjnych (17) oraz reklamacji 

mebli, artykułów wyposażenia wnętrz, utrzymania domu (16). 

 W 2019 roku Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Wągrowcu wytoczył dwa 

powództwa przeciwko firmie Rademenes PRO Sp. z o.o. z Mrowina. W obydwu sprawach sąd 

zasądził od pozwanej spółki zwrot ww. kwot oraz obciążył firmę kosztami sądowymi w postaci 

opłaty sądowej. 
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 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 spotkał się z młodzieżą ze szkół ponadpodstawowych z 

terenu powiatu wągrowieckiego i przeprowadził spotkania edukacyjne z zakresu prawa 

konsumenckiego (25.10.2019r. spotkanie dla uczniów klas II i III technikum handlowego z ZS 

nr 1 w Wągrowcu, 20.11.2019r. spotkanie dla uczniów ZS nr 2 w Wągrowcu). 

 Ponadto w 2019r. 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 2019”, 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 8 kwietnia 2019r. do 10 maja 2019r. Podsumowanie konkursu oraz wręczenie nagród miało 

miejsce w dniu 21 maja 2019r. o godzinie 15:30 podczas wystawy zorganizowanej w ramach 

zadania, która odbyła się w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wągrowcu. 

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 na pokazach i podczas umów zawieranych w domach konsumentów. 

Rzecznik, poprzez stronę internetową Powiatu, zapraszał mieszkańców do udział w 

webinariach organizowanych przez Europejskie Centrum Konsumenckie, informował o 

decyzjach i kampaniach UOKiK, ostrzegał przed nieuczciwymi praktykami stosowanymi przez 

przedsiębiorców na pokazach. W dniu 29 listopada 2019r. w Tygodniku Wągrowieckim ukazał 

się artykuł pt.  „By nie dać się wkręcić w szał wyprzedaży”. Dotyczył on wyprzedaży, które mają 

miejsce w tzw. „Black Friday”. W swojej wypowiedzi Rzecznik uczulał konsumentów, by 

zachowali rozwagę i umiar podczas zakupów, pamiętali, że towar kupiony podczas promocji 

również podlega reklamacji w przypadku ujawnienia się wady oraz że nie każdy sklep 

internetowy jest godny zaufania. 

 

 

 

 



118 

 

 

XIII. Administracja architektoniczno – budowlana, geodezja, kataster, mienie powiatu 

1. Administracja budowlana 

Starosta Wągrowiecki jako organ administracji architektoniczno-budowlanej w 2019 r. 

- wydał 798 decyzje o pozwoleniu na budowę na terenie Powiatu Wągrowieckiego w tym 

między innymi: pozwolenia na budowę budynków jednorodzinnych – 237 szt., pozwolenia na 

budowę budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych – 22 szt., 

- pozwolenia na budowę budynków mieszkalnych wielorodzinnych – 11 szt. 

zawierających 134 mieszkań, 

- przyjął i rozpatrzył 377 zgłoszenie dotyczące robót budowlanych i budowy obiektów 

niewymagających uzyskania pozwolenia na budowę, w tym 13 zgłoszeń z projektem 

budowlanym ( zgłoszeń budowy sieci lub budynków jednorodzinnych), 

- wydał 52 zaświadczenia o samodzielnościach lokali mieszkalnych, 

- wydał 10 odstępstw od przepisów dotyczących warunków technicznych budowy 

obiektów, 

- wydał 677 egz. dzienników budowy, 

- przekazał do Urzędu Statystycznego oraz Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego  

sprawozdania miesięczne, kwartalne oraz półroczne dotyczące wydanych pozwoleń na 

budowę razem 18 sprawozdań, 

- na bieżąco przekazywał dane dotyczące wydanych pozwoleń i wniosków za pomocą 

ogólnokrajowego systemu RWDZ. 

 

Zarząd Powiatu zaopiniował 5 projektów miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego dla Gmin. 
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2. Geodezja i kataster 

Zmiany wprowadzone w bazie ewidencji gruntów i budynków od 01.01.2018 do 31.12.2018 
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3. Mienie powiatu 

Powiat Wągrowiecki jest właścicielem mienia o wartości 351 824.618 zł. Jednym ze 

składników mienia są grunty o powierzchni 503.0375 ha i wartości 80 824.618 zł. W ciągu roku 

2019 powierzchnia gruntów zwiększyła się o 9.3205 ha, co było wynikiem skutecznych działań 

w zakresie porządkowania stanu prawnego i dokumentowania własności powiatu na drogach 

powiatowych. 

Na wartość mienia powiatu składa się również wartość budynków – 41 518.162 zł, 

budowli – 182 625.332 zł, środków trwałych – 33 247.697 zł, pozostałych środków trwałych – 

13 464.479 zł oraz wartość zbiorów bibliotecznych – 1 071.187 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 ze zmianami), zaś gospodarowanie zasobem Skarbu 

Państwa to zasadnie starosty. Zakres działań jakie ma podejmować zarząd powiatu w stosunku 

do nieruchomości powiatu oraz starosta w stosunku do mienia Skarbu Państwa określają 

przepisy art. 23 ustawy z dnia 21 sierpnia 1998 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. 

2020 poz. 65 ze zmianami). 

Gospodarowanie nieruchomościami obejmuje: ewidencjonowanie nieruchomości, 

zapewnienie wyceny, zabezpieczenie nieruchomości, naliczanie należności za nieruchomości 

udostępnione oraz obrót nieruchomościami, jak również czynności w postępowaniach 

sądowych w sprawach o własność, inne prawa rzeczowe, zapłatę, stwierdzenie nabycia 

spadku, zasiedzenie oraz w postępowaniach wieczystoksięgowych. 

W ramach wykonywania zadań własnych oraz zadań zleconych z zakresu administracji 

rządowej, w roku 2019 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, 

ustanowieniem służebności gruntowych oraz przesyłu, sprzedażą, zamianą i darowizną. W 

szczególności: 

1. sprzedano w trybie bezprzetargowym oraz w trybie przetargu ustanego ograniczonego                               

2 nieruchomości Skarbu Państwa: położoną w Niedźwiedzinach gmina Skoki oraz                                   

w Czesławicach gmina Gołańcz, 

2. zaopiniowano 392 decyzje o warunkach zabudowy pod względem ochrony gruntów 

rolnych i leśnych, 

3.  wydano 25 zezwoleń na czasowe zajęcie nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu,  

4. w stosunku do 644 podmiotów wydano zaświadczenia o przekształceniu o przekształceniu 

prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo 

własności oraz obowiązku wnoszenia opłaty przekształceniowej - na podstawie ustawy z 

dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów 
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zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.U. 2020, poz. 

139 ze zmianami),  

5. rozpatrzono 180 wniosków dotyczących zgłoszenia zamiaru wniesienia opłaty 

jednorazowej oraz wniosków o udzielenie bonifikaty przewidzianych w treści ustawy z dnia 

20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych 

na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.U. 2020, poz. 139 ze 

zmianami),  

6. w 20 przypadkach zaktualizowano opłatę roczną dotyczącą prawa użytkowania 

wieczystego na rok 2020,  

7. ograniczono w drodze decyzji sposób korzystania z 8 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 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, 

8. ustanowiono służebność przesyłu na 5 nieruchomościami Skarbu Państwa i jedną 

służebność przechodu i przejazdu, 

9. udzielono 2 zezwoleń na realizację inwestycji drogowych pn. „Przebudowa z rozbudową                       

ul. Łąkowej i ul. Krętej w Wągrowcu” oraz „Budowa ulicy Polnej w Skokach” – etap II, 

10. podjęto 20 postępowań w przedmiocie ustalenia i wypłaty odszkodowań za zajęcie 

nieruchomości pod drogi publiczne w trybie decyzji ZRID, 

11. wypłacono odszkodowania za zajecie nieruchomości pod budowę drogi powiatowej 

realizowanej pod nazwą inwestycji: „Rozbudowa ul. Nad Nielbą w Wągrowcu (droga 

powiatowa nr 1627P) na łączną kwotę  317 879,70 zł oraz „Rozbudowa ul. Grzybowej w 

Wągrowcu (droga powiatowa nr 1622P) na łączną kwotę 17 539 zł. 

12.  Na podstawie ostatecznej decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości w myśl m.in.. art. 

98 o gospodarce nieruchomościami powiat nabył  niżej wskazane nieruchomości:  

- działkę nr 5441/5 o pow. 0,1975 ha położoną w Wągrowcu przy ul. Rgielskiej stanowiącej 

poszerzenie drogi powiatowej nr 1608P za cenę 100 000 zł.  

- działkę nr 396/1 o pow. 0,0796 ha położoną w Rgielsku gmina Wągrowiec stanowiącą 

poszerzenie drogi powiatowej nr 1609P za cenę 39.800 zł. 

14. przeprowadzono 2 postępowania administracyjne w sprawie ustalenia odszkodowania za 

działki gruntu wydzielone pod drogi publiczne, które z mocy prawa stały się przedmiotem 

własności Gminy Miejskiej Wągrowiec, oraz Gminy Damasławek. 

15. wydzierżawiono działkę oznaczonej nr 1239 o pow. 16,1994 ha położoną w Gołańczy. W 

wyniku przeprowadzenia przetargu wyłoniono dzierżawcę P. Monikę Wachowiak, która 

zaoferowała czynsz w wyrskości 95 500 zł za cały czas trwania umowy tj. 3 lata.    
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XIV. Bezpieczeństwo publiczne: 

 

1. Działalność Powiatowego Lekarza Weterynarii w 2019 roku 

 
Inspekcja Weterynaryjna realizowała zadania z zakresu ochrony zdrowia zwierząt oraz 

bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego w celu zapewnienia ochrony zdrowia 
publicznego. 

 
W zakresie ochrony zdrowia zwierząt osiągnięto zadowalający stan bezpieczeństwa.                      

Na terenie Powiatu Wągrowiec w 2019 r. stwierdzono 1 chorobę zakaźną zwierząt podlegającą 
obowiązkowi zwalczania: zgnilec amerykański pszczół – 2 ogniska choroby w 2 pasiekach, 48 
pni w miejscowościach Żabiczyn i Długa Wieś. Ogniska choroby zlikwidowano, 1 obszar 
zapowietrzony wygaszono, 2 obszar zostanie wygaszony na wiosnę po przeglądzie pasiek. 

Od 2004 r. na terenie Powiatu Wągrowiec nie stwierdzono wścieklizny u zwierząt. 
Przebadano z wynikiem ujemnym 3 zwierzęta podejrzane o wściekliznę i przeprowadzono 114 
obserwacji zwierząt w kierunku wścieklizny z wynikiem ujemnym. Prowadzone badania 
kontrolne zakażeń zwierząt w kierunku takich chorób jak: enzootyczna białaczka bydła, 
bruceloza bydła, gruźlica bydła bruceloza owiec i kóz, BSE, pryszczyca, choroba niebieskiego 
języka, choroba pęcherzykowa świń, pomór klasyczny świń, afrykański pomór świń, gorączka 
Q oraz HPAI – potwierdziły brak ich występowania na terenie Powiatu. 

W wyniku badań na terenie Powiatu Wągrowieckiego stwierdzono następujące choroby 
zwierząt:  

• podlegające obowiązkowi rejestracji:   

o włośnica u 5 dzików odstrzelonych na terenie Powiatu Wągrowiec:  

▪ 2 dziki na terenie Gminy Gołańcz   

▪ 3 dziki na terenie gminy Wągrowiec  

o warroza pszczół – 121 pasiek, 4001 pni  

• choroby odzwierzęce i odzwierzęce czynniki chorobotwórcze:  

o Listeria monocytogenes w kiełbasie polskiej – 1 podmiot, w 1 partii kiełbasy 

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 217 gospodarstwach hodujących 
trzodę chlewną. Najczęściej stwierdzano następujące nieprawidłowości: 
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• brak terminowości zgłoszenia do ARiMR zdarzeń dotyczących świń, których dotyczy 
obowiązek znakowania – 83 gospodarstwa; 

• nieprowadzenie rejestru środków transportu do przewozu świń wjeżdżających na 
teren gospodarstwa oraz rejestru wejść osób do pomieszczeń, w który są utrzymywane 
świnie – 86 gospodarstw; 

• brak zabezpieczenia budynku, w którym są utrzymywane świnie przed dostępem 
zwierząt wolno żyjących oraz domowych – 92 gospodarstwa; 

• brak mycia i odkażania rąk oraz oczyszczania i odkażania obuwia przed rozpoczęciem 
obsługi świń – 70 gospodarstw; 

• brak wyłożenia mat dezynfekcyjnych przed wejściami do pomieszczeń, w których są 
utrzymywane świnie i wyjściami z tych pomieszczeń – 99 gospodarstw; 

• brak spisu świń z podziałem na prosięta, warchlaki, tuczniki, lochy, loszki, knury i knurki 
– 85 gospodarstw. 

Łącznie stwierdzono w 2019 r. 727 nieprawidłowości. Ponadto przeprowadzono 131 
kontroli sprawdzających wykonanie zaleceń i wydano 21 decyzji o nakazie uboju i zakazie 
utrzymywania świń.  

Wysłano do badania w kierunku ASF próby od 57 padłych i z wypadków komunikacyjnych 
dzików i 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 na terenie Powiatu Wągrowieckiego. Na teren 
Powiatu Wągrowieckiego przywieziono następujące przesyłki zwierząt: 

• 97 przesyłek 36833 szt. świń z Danii, Niemiec, Holandii i Czech; 

• 3 przesyłki 3 koni. 

Z terenu Powiatu Wągrowieckiego wywieziono następujące przesyłki zwierząt: 

• 43 przesyłki 192 koni do Niemiec, Finlandii, Szwecji, Holandii, Belgii, Litwy i Estonii; 

• 4 przesyłki 565 świń do Włoch i Słowacji; 

• 4 przesyłki 17500 szt. drobiu na Litwę. 

Powiatowa Inspekcja Weterynaryjna przeprowadziła 72 kontrole wymogów wzajemnej 
zgodności oraz identyfikacji i rejestracji zwierząt- w 51 siedzibach utrzymujących bydło i w 4 
siedzibach owiec i kóz oraz 23 gospodarstwach utrzymujących świnie. Skontrolowano 72 
gospodarstwa w obszarze A, 23 gospodarstwa w obszarze B oraz 41 gospodarstw w obszarze 
C. Stwierdzono następujące nieprawidłowości: 

• w 38 gospodarstwach nieterminowe zgłaszanie zdarzeń lub brak zgłoszeń zdarzeń do 
ARiMR; 
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• w 17 gospodarstwach brak 1 kolczyka u zwierząt; 

• w 3 gospodarstwach brak 2 kolczyków u zwierząt; 

• w 2 gospodarstwach brak odpowiednich paszportów dla bydła; 

• w 10 gospodarstwach nieprawidłowo prowadzona księga rejestracji;  

• w 5 gospodarstwach dane zawarte w księdze rejestracji bydła nie są przechowywane 
przez okres 3 lat od dnia utraty posiadania zwierzęcia; 

• w 1 gospodarstwie utrzymującym świnie rolnik nie zgłosił kierownikowi biura faktu 
oznakowania zwierzęcia w terminie 7 dni od dnia tego oznakowania; 

• w 1 gospodarstwie stwierdzono, że zwierzęta są pod opieką niewystarczającej liczby 
osób; 

• w 1 gospodarstwie stwierdzono, że zwierzęta gospodarskie są utrzymywane w 
warunkach szkodliwych dla ich zdrowia lub powodujących urazy, uszkodzenia ciała lub 
cierpienia; 

• w 1 gospodarstwie stwierdzono, że wyposażenie pomieszczeń, w których 
utrzymywane są zwierzęta gospodarskie i sprzęt używany przy utrzymaniu zwierząt 
gospodarskich nie są sprawdzane co najmniej raz dziennie, a wykryte usterki nie są 
niezwłocznie usuwane.  

Prowadzono również kontrole przestrzegania przepisów o ochronie zwierząt w 
gospodarstwach: 15 utrzymujących konie, 64 utrzymujących bydło, 150 świnie, 1 owce, 1 kozy, 
2 zwierzęta futerkowe, 18 drób, a także w rzeźniach i transporcie. W gospodarstwach 
uchybienia dotyczyły głównie: brudnych pomieszczeń, braku dezynfekcji, czyszczenia oraz 
codziennego przeglądu sprzętu wykorzystywanego do pracy przy zwierzętach.  

 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 Wągrowieckiego ubito i zbadano 103 szt. bydła i 8448 świń. 
Jako niezdatne do spożycia oceniono 22 szt. świń i 4 szt. bydła. Ponadto zbadano 696 dzików 
i 409 świń w ramach uboju na użytek własny. 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; 

• 19 zakładach rejestrowanych, 71 podmiotach prowadzących sprzedaż bezpośrednią 
nieprzetworzonych produktów pszczelich, jaj, ryb i mleka klaczy;  

• 42 gospodarstwach produkcji mleka. 

W podmiotach tych przeprowadzono łącznie 664 kontroli, w tym 464 środków transportu. 
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Inspekcja Weterynaryjna zrealizowała plan badań kontrolnych w kierunku pozostałości 
chemicznych i biologicznych, skażeń promieniotwórczych w tkankach zwierząt żywych, 
produktach spożywczych pochodzenia zwierzęcego, w paszach, w wodzie przeznaczonej do 
pojenia zwierząt. Zbadano 159 prób środków spożywczych, 59 prób pasz. Otrzymano 2 
negatywne wyniki badania pasz: błąd deklaracji na etykiecie paszy. 

Ponadto Inspekcja Weterynaryjna zbadała urzędowo: 80 próbek z 16 partii wędlin 
pobranych w zakładach przetwórstwa, 1 próbkę mleka surowego pobranego w 
gospodarstwie. Otrzymano wyniki niezgodne w 1 partii kiełbasy polskiej: w 2 próbkach na 5 
stwierdzono obecność Listeria monocytogenes. Wdrożono działania naprawcze, ponowne 
badanie dało wynik zgodny. Zbadano urzędowo 1 próbę pasz z obrotu w kierunku obecności 
organizmów genetycznie modyfikowanych – 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, 8 hurtowych punktów obrotu 
materiałami paszowymi, 1 wytwórnię zanęt i przynęt, 15 podmiotów zajmujących                          
się transportem pasz, 2 magazyny materiałów paszowych, 1 hurtowy punkt obrotu dodatkami 
paszowymi, 15 punktów obrotu detalicznego, 23 gospodarstwa pod kątem żywienia zwierząt, 
1 zakład techniczny, 1 zakład przetwórczy kategorii III, 2 transporty produktów pochodnych. 
Łącznie u podmiotów tych przeprowadzono 102 kontrole. Nie stwierdzono istotnych 
naruszeń. 

Nałożono na właścicieli zwierząt 48 mandatów karnych na łączną sumę 3800 zł: 

▪ 5 mandatów za brak szczepienia psów przeciwko wściekliźnie; 

▪ 42 mandaty za naruszenie przepisów ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji 
zwierząt; 

▪ 1 mandat za naruszenie przepisów ustawy o paszach. 

Wymierzono 3 kary pieniężne w drodze decyzji administracyjnej w kwocie 1250 zł 1 
zakładowi za spowodowanie zagrożenia dla zdrowia publicznego – złe wyniki badań 
mikrobiologicznych wędlin, 2 podmiotom za brak badania mięsa w kierunku włośni.  

Reasumując należy uznać, że stan bezpieczeństwa sanitarno – weterynaryjnego w 
Powiecie Wągrowiec w 2019 r. był zadowalający, nie stwierdzono istotnych uchybień, zadania 
przewidziane do wykonania zostały zrealizowane. 
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2. W zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2019 rok 

W roku 2019 ogółem zanotowano 884 interwencje tj. 243 pożary, co stanowiło 7,49% 

ogółu interwencji, 580 miejscowych zagrożeń – 65,61% i 61 alarmów fałszywych – 6,90%. 

W porównaniu do roku poprzedniego nastąpił spadek interwencji o 21,61 % (z 1128 do 884) 

 

 

 

Biorąc pod uwagę parametr określający wielkość pożarów, sytuacja pożarowa w 2019 

r. przedstawiała się następująco:  

  Ilość % ogółu 

mały 226 93,00 

średni 16 6,58 

duży 1 0,41 

b. duży 0 0,00 
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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 2019 roku wystąpiło w obiektach mieszkalnych oraz uprawach i rolnictwie – stanowią 

łącznie 58,02% 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 2019 roku odnotowano ich 68. W stosunku do 2018 roku nastąpił niewielki 

spadek o 8,11% (6 pożarów mniej). Głównymi przyczynami tych pożarów jest niewłaściwa 

eksploatacja instalacji użytkowych, zwłaszcza przewodów dymowych (brak przeglądów 

okresowych oraz czyszczenia przewodów kominowych). 

Znaczącą część pożarów stanowią inne obiekty niezaliczone do podstawowych grup 

obiektów. Odsetek tych pożarów wynosi 24,69% co w stosunku do poprzedniego okresu dało 

spadek o 16,67%. 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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Zanotowane w roku 2019 miejscowe zagrożenia pod względem wielkości zakwalifikowane 

zostały w następujący sposób: 
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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 2019 r. największy odsetek, spośród wszystkich akcji ratowniczych, odnotowano 

w granicach administracyjnych miasta Wągrowca - 33,82%, gm. wiejskiej Wągrowiec – 19,00% 

oraz miasta i gminy Skoki – 16,97% co łącznie stanowiło 69,79% ogółu interwencji. W tym 

miejscu należy zauważyć, że praktycznie we wszystkich gminach, za wyjątkiem gminy Wapno, 

odnotowano spadek interwencji. Największy wystąpił na terenie miasta i gminy Skoki – 33,63%, 

gminie wiejskiej Wągrowiec – 28,21% oraz gminie Mieścisko – 28,09%. W gminie Wapno 

nastąpił wzrost o 5,26%, który wynikał z dużej ilości pożarów w stosunku do 2018 r. (wzrost o 

214,29% z 14 do 30). Wzrost pożarów spowodowany był przede wszystkim licznymi 

podpaleniami stogów słomy– na terenie gminy był podpalacz (7 pożarów). Nastąpił również 

wzrost pożarów sadz w kominach, w budynkach mieszkalnych (5 pożarów, w 2018 nie 

odnotowano żadnego przypadku) oraz w uprawach rolnych (3 pożary więcej niż w 2018 r.). 

Umieszczone poniżej wykresy obrazują rozkład zdarzeń na terenie poszczególnych gmin 

powiatu wągrowieckiego. Pierwszy wykres pokazuje łączną ilość zdarzeń, drugi - ilość pożarów, 

a trzeci MZ. 
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Biorąc pod uwagę wskaźnik ilości interwencji na 1000 mieszkańców należy zauważyć, 

że parametr ten obiektywnie określa zagrożenie na danym obszarze, ponieważ uwzględnia 

wskaźnik zurbanizowania oraz strukturę użytkowania terenu. 

Ilości zdarzeń przypadających na 1 tysiąc mieszkańców w roku 2019. 
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Gmina 
Pożary 

Miejscowe 

zagrożenia Razem pożary i MZ 

Ogółem 

2019 r. 

na 1000 

w 2019 r 

Ogółem 

2019 r. 

na 1000 

w 2019 r. 

Ogółem 

2019 r. 

na 1000 

w 2019 r 

Damasławek 18 3,3 48 8,9 66 12,3 

Gołańcz 26 3,1 67 8,0 93 11,2 

Mieścisko 17 2,8 47 7,8 64 10,7 

Skoki 36 3,7 103 10,6 139 14,3 

Wapno 30 10,1 9 3,0 39 13,1 

m. Wągrowiec 53 2,1 211 8,2 264 10,3 

Wągrowiec 63 5,1 95 7,8 158 12,9 

Dla powiatu 243 3,5 580 8,3 823 11,7 
 

W roku 2019 w pożarach zginęła 1 osoba a 10 osób zostało rannych, natomiast 

w miejscowych zagrożeniach zginęło 10 osób, a 99 zostało rannych. 

Działalność kontrolno – rozpoznawcza 

W roku 2019 przeprowadzono 144 kontrole przestrzegania przepisów przeciwpożarowych 

w 182 obiektach, podczas których stwierdzono 285 nieprawidłowości. W celu wykonania 

obowiązku ich usunięcia wydano 33 decyzje administracyjne.  

W ramach wyżej wymienionych kontroli dokonano 51 odbiorów technicznych nowo 

powstałych lub przebudowywanych obiektów budowlanych zajmując stosowne stanowiska. 

Ponadto wykonanych zostało 22 lustracje w obiektach związanych m.in. z wypoczynkiem 

dzieci i młodzieży czy przeprowadzaniem imprez masowych. 
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Na 182 skontrolowane obiekty stwierdzono niżej wymienione nieprawidłowości z zakresu: 

Rodzaj nieprawidłowości Ilość obiektów 

Nieprawidłowości na drogach ewakuacyjnych kwalifikujące obiekt 

do zagrażających życiu ludzi 
14 

Inne nieprawidłowości na drogach ewakuacyjnych  23 

Nieprawidłowości z zakresu gaśnic (np. niedostateczna ilość, brak 

przeglądu, niewłaściwe rozmieszenie, brak oznakowania itp.) 
29 

Nieprawidłowości dotyczące instalacji przeciwpożarowych 20 

Nieprawidłowości dotyczące instalacji użytkowych (np. instalacja 

elektryczna, odgromowa kominowa itp.) 
44 

Nieprawidłowości w zakresie dróg pożarowych do obiektów 3 

Nieprawidłowości związane z zaopatrzeniem wodnym 7 

Instrukcje Bezpieczeństwa pożarowego (brak wymaganej 

instrukcji,  brak aktualizacji lub instrukcja znajdowała się w miejscu 

niedostępnym) 

19 

Nieprawidłowe oznakowanie obiektu znakami bezpieczeństwa 15 

Niezaznajomienie pracowników z przepisami ochrony p.poż. 4 

Nieprawidłowości z zakresu systemów sygnalizacji pożaru 4 

 

 

3. W zakresie Komendanta Powiatowego Policji w Wągrowcu 

 

 W 2019 roku na terenie naszego powiatu wszczęto 1249 postępowań 

przygotowawczych, tj. o 122 mniej, a niżeli w roku uprzednim.  

Odnotowano 1152 przestępstwa stwierdzone, a więc o 21 mniej przestępstw niż w roku 

poprzedzającym  

Wynikiem prowadzonych postępowań przygotowawczych było ustalenie 694 

podejrzanych w stosunku, do których w 624 przypadkach wniesiono akt oskarżenia a wobec 

43 podejrzanych zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. 

USZCZERBEK NA ZDROWIU: wszczęto 15 spraw tj. o 9 mniej niż w roku poprzedzającym). 

Wskaźnik dynamiki przestępstw stwierdzonych wyniósł 57,9 % (stwierdziliśmy 11 czynów tj. o 

8 mniej niż w ubiegłym roku). Wykrywalność tych przestępstw wyniosła 100%.  

BÓJKI I POBICIA: odnotowano 7 wszczęć tj. o 2 wszczęte postępowania mniej niż przed rokiem. 

Odnotowaliśmy 8 przestępstw stwierdzonych tj. tyle samo co w roku 2018. Wykrywalność w 

tej kategorii wyniosła 100%.  

KRADZIEŻ Z WŁAMANIEM: Wszczęto 28 postępowań tj. o 6 mniej niż rok wcześniej).  

Odnotowano 55 czynów tj. o 42 mniej niż w roku ubiegłym. Wykrywalność spadła o 14,5%  

i wyniosła 60% 



137 

 

KRADZIEŻ CUDZEJ RZECZY: Wszczęto 69 postępowań, tj. o 9 więcej niż w roku ubiegłym. 

Stwierdzono 86 przestępstw  tj. o 17 przestępstw więcej niż w roku ubiegłym). Uzyskano  

wykrywalność na poziomie 62,8% tj. wyższą o 5,7%. w stosunku do 2018 r. 

PRZESTĘPSTWA ROZBÓJNICZE: Wszczęto w tej kategorii 8 postępowań przygotowawczych tj. o 

5 więcej niż rok wcześniej. Stwierdzono 8 przestępstw - o 3 przestępstwa mniej niż w roku 

2018. Osiągnięto wykrywalność kształtującą się na poziomie 100 %  

KRADZIEŻE SAMOCHODÓW: Wszczęto 8 postępowań dot. kradzieży samochodów tj. o 1 

postępowanie mniej w porównaniu do 2018 r. Dokonano 11 przestępstw z tej kategorii, tj. o 1 

czyn więcej niż w roku 2018. Osiągnięto wykrywalność na poziomie 63,6%, tj. wzrost o 43,6%. 

USZKODZENIE RZECZY: Wszczęto 52 postępowania tj. o 12 postępowań więcej więcej niż w roku 

2018. W tej kategorii przestępstw stwierdzono 50 przypadków uszkodzeń mienia, tj. o 14 

przestępstw więcej niż w roku 2018. Uzyskano wykrywalność 60% Nastąpił wzrost o 15,6% w 

stosunku do 2018 r.  

PRZESTĘPSTWA NARKOTYKOWE: Wszczęto ogółem 42 postępowania przygotowawcze tj. o 3 

więcej niż w roku poprzednim. Stwierdzono 99 czynów tj. o 4 przestępstwa więcej w stosunku 

do 2018 r. Łącznie w 2019 r. zabezpieczono 6 123,50 g narkotyków.  

POSZUKIWANIA: Ze wszystkich prowadzonych spraw poszukiwawczych w 2019 r. dokonano 

zatrzymań osób na podstawie 26 listów gończych. Wszczęto 24 sprawy związane z zaginięciem 

osób, a zakończono 23 sprawy. 

 PRZESTĘPSTWA GOSPODARCZE: W 2018 r. wszczęto 181 postępowań 

przygotowawczych o przestępstwa gospodarcze tj. o 24 postępowania więcej niż w roku 2018. 

W tej kategorii na podstawie materiałów operacyjnych wszczęto 52 postępowania. We 

wszystkich tych postępowaniach stwierdzono 156 przestępstw gospodarczych i 76 przestępstw 

korupcyjnych.  

PREWENCJA: W omawianym okresie policjanci prewencji ujawnili 5312 wykroczeń. 

Nałożyli 2971 mandatów karnych, udzielili 2113 pouczeń, sporządzili 228 notatek 

stanowiących podstawę do wszczęcia postępowań o wykroczenia. Policjanci służb 

prewencyjnych wylegitymowali łącznie 28022 osoby.  Podejmowano czynności dotyczące 4347 

zgłoszonych interwencji.   

ZATRZYMANIA: W Pomieszczeniach dla Osób Zatrzymanych w tut. jednostce w 2019 r. 

osadzono 380 osób z tego do wytrzeźwienia 37 osób, podejrzanych o popełnienie 

przestępstwa 249 osób, na polecenie Sądu, Prokuratora 94 osoby. 

 PRZESTĘPCZOŚĆ NIELETNICH: Stwierdzono 46 czynów karalnych popełnionych przez 

nieletnich do ogólnej liczby 1152 stwierdzonych przestępstw. Odnotowano 46 nieletnich 

sprawców przestępstw do 648 odnotowanych osób podejrzanych o popełnienie przestępstw.  

RUCH DROGOWY: W 2019 roku na drogach powiatu wągrowieckiego doszło do 42 wypadków, 

w wyniku których śmierć poniosły których 5 osób a 48 osób zostało rannych.   W tym okresie 

zaistniało 521 kolizji drogowych. 

W porównaniu do roku 2018 r. nastąpił: 
spadek liczby wypadków drogowych o 3; 
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nastąpił wzrost liczby osób zabitych. W zdarzeniach drogowych zginęły o trzy osoby więcej 

w stosunku do 2018 r.; 
wzrost liczby rannych o 1 osobę; 
wzrost liczby kolizji o 56 przypadków. 

Głównymi przyczynami zdarzeń drogowych były w 2019 r.: 
• Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu – 87 zdarzeń; 
• Niedostosowanie prędkości do warunków ruchu – 60 zdarzeń drogowych; 
• Niezachowanie odległości między pojazdami – 68 zdarzeń drogowych; 
• Nieprawidłowe cofanie – 50 zdarzeń drogowych; 
• Nieprawidłowe skręcanie – 14 zdarzeń; 
• Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na przejściu dla pieszych – 6 zdarzeń 

drogowych. 
 

NIETRZEŹWI KIERUJĄCY: W 2019 roku ujawniono 141 nietrzeźwych kierujących tj. o 19 

mniej niż w roku poprzedzającym. Z tego pojazdami mechanicznymi poruszało się 102 osoby, 

a w 63 przypadkach stwierdzono kierowanie rowerami przez nietrzeźwe osoby. 

REPRESJA: Policjanci Ruchu Drogowego ujawnili 11 158 wykroczeń w ruchu drogowym    i 

wobec sprawców tych wykroczeń nałożyli 7669 mandatów karnych oraz 251 wniosków     o 

ukaranie, a także zastosowali 3238 pouczeń. Ponadto zatrzymali 1287 dowodów 

rejestracyjnych i 161 praw  jazdy.  
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XV. Stan sanitarny i sytuacja epidemiologiczna w Powiecie Wągrowieckim w 

2019 r. 

Zgodnie z jednolitym wykazem obiektów na koniec 2019 r. Powiatowa Stacja Sanitarno-

Epidemiologiczna rejestrowała 1241 obiekty podlegające kontroli oraz 904 podmiotów 

działających w zakresie produkcji pierwotnej i/lub sprzedaży bezpośredniej. W roku 

sprawozdawczym wykonano 1665 kontroli planowanych, rekontroli oraz kontroli doraźnych. 

Celem poprawy stanu sanitarno-higienicznego wydano 214 decyzji administracyjnych. 

Nałożono 26 mandatów karnych na łączną kwotę 5600 zł. Pobrano 512 prób do badań 

laboratoryjnych. 

2. Sytuacja kadrowa 

W Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wągrowcu zatrudnionych było na 
koniec 2019 r. 26 pracowników realizujących 24,08 etatów, z czego 20 to etaty merytoryczne 
realizujące zagadnienia kontrolne, 4,08 to etaty administracyjne, techniczne i obsługi. 

W działalności merytorycznej zatrudniano 14 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 sanitarno-
techniczny zachowany. 

B. Wodociąg publiczny Gołańcz 

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 od 100 do 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. 
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3.1.3. Wodociągi o wydajności do 100 m3/dobę 
 
Nadzorowano 2 wodociągi publiczne w miejscowościach Smogulec i Parkowo gm. Gołańcz; 
jakość wody nie budziła zastrzeżeń oraz 5 wodociągów lokalnych w miejscowościach: Rejowiec 
Poznański w Bazie Paliw nr 4, Bazie Obozowo-Biwakowej ZHP w Rościnnie, ZOZ Poznań Stare 
Miasto w Rościnnie (nie badano wody brak działalności zmiana właściciela), Gospodarstwo 
Agroturystyczne Ostrowo Młyn (nie badano wody, działalność zawieszona) i Parking Skoki. 
Woda odpowiadała wymogom. 
 
3.1.4. Badania w kierunku bakterii Legionella sp.  

W roku sprawozdawczym wykonywano badania w kierunku bakterii Legionella po 4 próby 
pobrano w Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łeknie ul. Pocztowa 7 oraz w Szkole Podstawowej 
Nr 3 w Wągrowcu ul. Letnia 1 wyniki niekwestionowane. 

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 26 prób, nie wydano orzeczeń o 
nieprzydatności wody do kąpieli, ocena roczna kąpielisk– analiza wody pozytywna w całym 
sezonie. 

 
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 sanitarno-higienicznym. 

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 1564 obiektami żywnościowo-żywieniowymi (w tym 912 podmioty działające w zakresie 
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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 374 
obiektów, co stanowi 57 % obiektów figurujących w ewidencji (nie dotyczy produkcji 
pierwotnej i sprzedaży bezpośredniej). 

Przeprowadzono ogółem 520 kontroli sanitarnych w obiektach żywnościowo-
żywieniowych, 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 10 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 25 decyzji administracyjnych nakładających obowiązek usunięcia uchybień w sklepach 
– 7 decyzje, piekarniach – 3  decyzja, marketach – 7 decyzje, ciastkarnie – 2, magazyny hurtowe 
- 1 decyzja, zakłady żywienia zbiorowego otwarte - duża gastronomia – 2 decyzje zakłady 
garmażeryjne 1 decyzja, wytwórnie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktów z 
żywnością- 1 decyzja.  
Za stwierdzone w czasie kontroli nieprawidłowości natury sanitarno - porządkowej nałożono 
24 mandaty karne na kwotę 5150,- PLN. 

Ocenę stanu sanitarnego przeprowadzono w 306 obiektach, co stanowi 81,8 % 
obiektów skontrolowanych. Wszystkie uzyskały ocenę zgodną z wymaganiami. 
 W roku sprawozdawczym pobrano 187 próbek żywności do badań, z czego 
zakwestionowano 3 próbki mąki żytniej z uwagi na obecność szkodników zbożowo-mącznych 
i 3 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. 

5.1.     Opinie sanitarne - wydano 98 opinii w tym: 
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▪ 28 opinii sanitarnych co do potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania 
przedsięwzięcia na środowisko, w tym 3 opinie stwierdzających taką potrzebę  
i określające zakres raportu o oddziaływaniu na środowisko; 

▪ 10 opinii sanitarnych przed wydaniem decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach; Wydawanie opinii następowało po przeanalizowaniu 
dokumentacji planowanego przedsięwzięcia, wielokrotnie wzywano organy 
wiodące do uzupełnienia wniosków. Najwięcej wniosków dotyczących wydania 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dotyczyło budynków inwentarskich 
(4 opinie). 

▪ 33 opinie sanitarne dotyczące uczestniczenia w odbiorach końcowych obiektów, 
zgodnie z art. 56 Prawa Budowlanego; 

▪ 13 opinii sanitarnych dotyczących uzgodnienia zakresu i stopnia szczegółowości 
informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko; 

▪ 8 opinii dotyczące miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego; 
▪ na wniosek inwestorów wydano 6 opinii sanitarnych dotyczących obiektów  

w związku z ubieganiem się o pomoc finansową na realizowanie inwestycji, 
wspomagane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ze środków 
Unii Europejskiej.  

 

6. Higiena Pracy: 

6.1. Nadzór bieżący nad zakładami pracy.  

W roku 2019 objętych nadzorem było 288 zakładów pracy, w których zatrudniano 7523 
pracowników. Przeprowadzono 137 kontroli w 110 zakładach.  
W 9 nadzorowanych zakładach stwierdzono przekroczenia NDS/NDN w których 110 
pracowników pracowało w przekroczeniach NDS/NDN czynników szkodliwych dla zdrowia, w 
tym: czynniki fizyczne – hałas – w 9 zakładach narażonych 110 pracowników, drgania 
mechaniczne o działaniu miejscowym – w 1 zakładzie 35 pracowników, pyłów oraz czynników 
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. 

6.4. Nadzór nad czynnikami biologicznymi.  

6.5. Choroby zawodowe.  
PPIS w Wągrowcu w 2019 r. otrzymał 2 orzeczenia lekarskie o rozpoznaniu choroby 

zawodowej: 1 orzeczenie – przewlekła choroba narządu głosu spowodowana nadmiernym 
wysiłkiem głosowym trwającym co najmniej 15 lat: niedowład mięśni wewnętrznych krtani z 
wrzecionowatą niedomykalnością fonacyjną głośni i trwałą dysfonią oraz 1 – choroby zakaźne 
lub pasożytnicze albo ich następstwa – borelioza. W związku z tym dokonano  ocen narażenia 
zawodowego. 
PPIS w Wągrowcu w 2019 r. wydał 2 decyzje o stwierdzeniu choroby zawodowej: 
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1 – Przewlekła choroba narządu głosu spowodowana nadmiernym wysiłkiem głosowym 
trwającym co najmniej 15 lat: niedowład mięśni wewnętrznych krtani z wrzecionowatą 
niedomykalnością fonacyjną głośni i trwałą dysfonią i 

1 – Choroby zakaźne lub pasożytnicze albo ich następstwa – borelioza. 
 

7. Ocena sytuacji epidemiologicznej. 

      Sytuację epidemiologiczną w zakresie zapadalności na choroby zakaźne  
w roku 2019 można uznać za porównywalną z rokiem 2018. Nastąpił spadek zapadalności na: 
wirusowe i inne określone zakażenia jelitowe wywołane  głównie przez rotawirusy, boreliozę, 
krztusiec, wirusowe zapalenie wątroby typu C.  
      Odnotowano natomiast wzrost zapadalności na takie choroby zakaźne jak : biegunki  i 
zapalenia żołądkowo-jelitowe o prawdopodobnie  zakaźnym pochodzeniu, w tym także u 
dzieci do lat 2, wirusowe zapalenie wątroby typu B, zatrucia pokarmowe wywołane pałeczką 
Salmonella, bakteryjne zakażenia jelitowe wywołane przez Clostridium difficile, różę, choroby 
przenoszone drogą płciową, ospę wietrzną, świnkę, styczność i narażenie na wściekliznę, po 
których podjęto szczepienia, chorobę inwazyjną wywołaną przez Streptococcus pneumoniae.  
 
7.6. Szczepienia ochronne: 

W okresie sprawozdawczym w powiecie wągrowieckim 16 placówek realizowało 
szczepienia w ramach Programu Szczepień Ochronnych. PSSE w Wągrowcu realizując PSO 
zamówiła 14471 szczepionek o wartości 490377,06, które zostały rozdystrybuowane wśród 
placówek szczepiących. 
 
7.6.1. Szczepienia obowiązkowe: 
 

W roku sprawozdawczym zgodnie z Programem Szczepień Ochronnych zaszczepiono 
79,65 % dzieci i młodzieży. Wskaźnik ten spadł o 0,63 % w stosunku do roku ubiegłego.  
- W grupie niezaszczepionych w stosunku do roku ubiegłego obniżyła się liczba dzieci 
odroczonych z powodu choroby, w roku sprawozdawczym z tego powodu nie zaszczepiono 
204 dzieci w tym przeciwskazania stałe posiadało 8 dzieci, przeciwskazania okresowe 29,  
a 167 dzieci odroczono z powodu krótkotrwałej choroby.  
- Wzrosła liczba dzieci przebywających długotrwale za granicą w roku sprawozdawczym  
z tego powodu nie zaszczepiono 87 dzieci.  
- 59 dzieci nie zostało zaszczepionych z powodu uchylania się rodziców od tego obowiązku   był 
to wzrost w stosunku do roku 2018 o 16 dzieci. Wobec osób odpowiedzialnych wszczynano 
postępowanie administracyjne i egzekucyjne. W roku sprawozdawczym wydano 15 upomnień, 
8 tytułów wykonawczych oraz skierowano 8 wniosków do Wojewody Wielkopolskiego o 
nałożenie grzywny w celu przymuszenia do wykonania obowiązku szczepień ochronnych u 
dzieci. Rozpatrywano także 2 postępowania dotyczące zarzutów  
w sprawie prowadzenia egzekucji administracyjnej. Na skutek prowadzonych postępowań 4 
dzieci została zaszczepionych. 
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7.6.2. Szczepienia zalecane: 
  

Liczbę osób poddanych szczepieniom zalecanym w latach 2018, 2019 przedstawia 
poniższa tabela 
 

Szczepienie przeciwko 
chorobom 

2018 2019 

p/kleszczowe zapalenie 
mózgu 

112 96 

p/meningokokom 119 150 

p/rotawirusom 279 241 

p/grypie 2094 2072 

p/WZW A 77 95 

p/ospa wietrzna 145 160 

p/wirusowi brodawczaka 
HPV 

11 95 

Kampania HPV roczniki  
2005-2006 

202 439 

 
 

7.6.4. Niepożądane odczyny poszczepienne: 

W roku sprawozdawczym stwierdzono 5 odczynów poszczepiennych: cztery odczyny 
[(BCG, Boostrix, Tetraxim, (DTP, HiB, IPV, Synflorix)] -  powiększone węzły chłonne, gorączka, 
odczyn miejscowy w miejscu wkłucia – odczyny łagodne,  natomiast po szczepionce Nimenrix, 
Avaxim (drgawki niegorączkowe z utratą przytomności – odczyn poważny). 
 

8. Higiena Dzieci i Młodzieży 

8.1. Nadzór nad placówkami nauczania i wychowania 

 Na koniec roku 2019 w ewidencji placówek obejmowanych nadzorem istniało 66 
obiektów, w tym 27 przedszkoli, 1 klub dziecięcy, 4 żłobki, 21 szkoły podstawowe, 4 zespoły 
szkół, 1 rzemieślnicza szkoła branżowa I stopnia, 1 szkoła wyższa oraz 7 innych placówek 
oświatowo-wychowawczych. W skontrolowanych placówkach łącznie przebywało 9596 dzieci 
i młodzieży. W ramach nadzoru nad tymi placówkami przeprowadzono 85 kontroli.  

 
Wyniki przeprowadzonych w roku 2019 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  
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8.2. Dożywianie dzieci i młodzieży w szkole: 

                   W 2019 r. szkoły na terenie powiatu wągrowieckiego prowadziły dożywianie 
uczniów w formie obiadów. Ciepłe posiłki (jedno lub dwudaniowe) wydawano w 21 
placówkach. Ogółem z obiadów skorzystało 1276 dzieci i młodzieży. Z posiłków 
dofinansowanych skorzystało 462 uczniów. 
 
8.3. Ergonomia w szkole:  
 

   Ocenę dostosowania mebli edukacyjnych do zasad ergonomii przeprowadzono                            
w 17 przedszkolach i 17 szkołach podstawowych. Meble były prawidłowo zestawione, 
oznakowane, rozmiary dla danego ucznia zostały wpisane w dziennikach lekcyjnych. Łącznie 
oceną objęto 2271 stanowisk w 125 oddziałach 34 placówek. W celu weryfikacji prawidłowego 
zestawienia mebli i dostosowania ich do wzrostu uczniów przeprowadzono 658 pomiarów 
stanowisk. 
 
8.4. Higieniczna ocena rozkładu zajęć lekcyjnych 
 
                  Rozkłady zajęć lekcyjnych oceniono w 25 szkołach podstawowych, i w 3 
ponadpodstawowych szkołach zawodowych. W 9 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 2019 r. skontrolowano 53 turnusy wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym 44 turnusy 
wypoczynku letniego oraz 9 turnusów wypoczynku zimowego. Na objętych kontrolą turnusach 
wypoczywało łącznie 1711 dzieci i młodzieży (w tym 1388 latem i 323 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. 
 

IX. Oświata Zdrowotna i Promocja Zdrowia 

9.1. Interwencje programowe   
 
9.1.1. Program „Trzymaj Formę”. 

9.1.2. Krajowy Program Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV. 
a. Akcja informacyjno – edukacyjna „Bezpieczne Walentynki 2019”   

b. Szkolenie dla Młodzieżowych Liderów Zdrowia kontra HIV 

c. Konkurs „Nie daj szansy AIDS” 
d. Konkurs „Młodość kontra HIV” 

e. Powiatowe obchody Światowego Dnia AIDS 
9.1.3. Program antytytoniowej edukacji zdrowotnej „Bieg po zdrowie” 
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9.1.4. Program edukacyjny „ARS, czyli jak dbać o miłość?” 

9.1.5. Przedszkolny Program Edukacji Antytytoniowej pt. „Czyste powietrze wokół nas”: 
9.1.6. Program „Wybierz życie- pierwszy krok” 

9.1.7. Program „Mamo, Tato – co Wy na to?” 

9.1.8. Projekt edukacyjny „Wiem - nie biorę. Jestem bezpieczny”  

 

9.2. Interwencje nieprogramowe   

 

9.2.1. Obchody Światowego Dnia bez Tytoniu  

a. Konferencja w ramach obchodów Światowego Dnia bez Tytoniu podsumowująca 

przedsięwzięcia realizowane w powiecie. 

b. Akcja zdrowotna pod hasłem „Nie pozwól, aby tytoń zapierał dech w piersiach” 

c. Konkurs wojewódzki „Palić, nie palić- oto jest pytanie?”  

9.2.2. Obchody Światowego Dnia Rzucania Palenia  

9.2.3. Szkolenie dla Młodzieżowych Liderów Zdrowia kontra Tytoń  

9.2.4. Obchody „Światowego Dnia Zdrowia” 
9.2.5. Akcje profilaktyczne dotyczące używania środków zastępczych i nowych substancji 

psychoaktywnych. 

a. Spotkanie profilaktyczne z młodzieżą. 

b. Organizacja stoiska informacyjno-edukacyjnego. 

c. Akcja profilaktyczna dla pracowników zakładów pracy.  

9.2.6. Projekt „Mały kleszcz - duży problem?”  

a. Szkolenie dla młodzieży 

b. Akcja edukacyjno-informacyjna 

c. Pogadanki dla uczestników wypoczynku letniego 

9.2.7. Akcja „Bezpieczne wakacje 2019” 

a. Przeprowadzono 2 konkursy plastyczne na plakat pod hasłem „Uzależnieniom mówię nie” 

dotyczące profilaktyki używania od środków zastępczych i nowych substancji 

psychoaktywnych, w których wzięło udział 23 kolonistów. 

b. Przeprowadzono konkurs plastyczny na plakat pod hasłem „Zdrowy styl życia”, w którym 

wzięło udział 6 kolonistów. 

c. Odbyły się 2 konkursy pod hasłem „Bezpiecznie i aktywnie w wakacje” skierowane do 27 

uczestników wypoczynku letniego. 

d. Działania informacyjno – edukacyjne w ramach akcji „Mały kleszcz – duży problem”  

w formie pogadanek i prezentacji mulitmedialnej skierowane były do 169 uczestników 

wypoczynku  

e. Odbyła się również dystrybucja materiałów informacyjno – edukacyjnych dotyczących ww. 

tematów skierowana do organizatorów oraz uczestników wypoczynku. 

Nagrody dla laureatów i uczestników konkursów zakupiono z budżetu powiatu 

wągrowieckiego. 

9.2.8. Projekt edukacyjny „Super wiewiórka przyjaciółka Oli i Kuby”. 
 


