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  I. WSTĘP 
 

Szanowni Państwo,  

 

pandemia choroby COVID-19 sprawiła, że rok 2020 był inny niż lata poprzednie, i chociaż przez niemal  

10 miesięcy dezorganizowała ona nasze życie społeczne oraz funkcjonowanie gospodarcze miasta, to nie był to 

rok stracony dla rozwoju Wągrowca oraz poprawy warunków życia jego mieszkańców. Co istotne, udało się 

zrealizować wszystkie najważniejsze zaplanowane inwestycje, które wymiernie wpłynęły na estetykę  

i funkcjonalność miejskich ulic i placów. Do takich inwestycji należały bez wątpienia nowo wybudowane ulice: 

Konwaliowa i Wachowiaka, nowoczesne oświetlenie ledowe na kolejnych ulicach osiedla Kaliska 2, czy też 

przebudowane place zabaw: przy Przedszkolu nr 2 oraz przy ulicy Wiśniowej.  

Mimo licznych pandemicznych obostrzeń, nakazów i zakazów, które ograniczyły dochody miasta,  sprawnie 

zarządzaliśmy jego finansami. Planowany w budżecie 2020 roku deficyt w wysokości niemal 5,5 mln złotych udało 

nam się ograniczyć do 2,6 mln złotych, co nie było zadaniem łatwym w sytuacji, w której – w walce z pandemią – 

zdecydowaliśmy się na pomoc kierowaną do mieszkańców, przedsiębiorców, ale także do powiatowych jednostek, 

by mogły one świadczyć jak najlepsze usługi dla wągrowczan. Przykładem tego rodzaju działalności 

wągrowieckiego samorządu niech będą dofinansowania: zakupu respiratora dla Szpitala Powiatowego  

w Wągrowcu czy też zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży 

Pożarnej w Wągrowcu. Pomoc skierowaliśmy też do wągrowieckich przedsiębiorców, o czym bardziej 

szczegółowo piszemy w dalszej części niniejszego raportu. 

W 2020 roku wspomogliśmy także – poprzez wniesienie wkładu do Spółdzielni Socjalnej „Wspólny Sukces” – 

działania służące aktywizacji osób z niepełnosprawnościami, tak często niezauważanych przez rynek pracy. Mimo 

trudnego finansowo roku nie zaniedbaliśmy także inwestycji w poprawę opieki w przedszkolach oraz nauczania  

w szkołach. Wydatki na ten cel były o ok. 450 tys. większe niż rok wcześniej, a dzięki nim powstały m.in. kuchnia  

i stołówka w Szkole Podstawowej nr 1. Zrealizowaliśmy także wiele drobnych z pozoru inwestycji, które jednak 

mają wpływ na poprawę jakości naszego życia. Przykłady? Odpowiadając na wzrastającą popularność rowerów 

miejskich, zwiększyliśmy ich liczbę do 70, a przy tej okazji utworzyliśmy cztery kolejne stacje ładowania rowerów 

w nowych lokalizacjach. Ale podam też przykłady drobniejsze, jak choćby postawienie latem na Rynku 

profesjonalnej kurtyny wodnej, która zastąpiła odwieczny zdawałoby się wąż strażacki, służący w tym miejscu do 

ochłody mieszkańców w ostatnich latach. To także mała siłownia plenerowa postawiona przy boiskach na osiedlu 

Berdychowo i ścieżka dotykowa dla osób słabowidzących na tymże osiedlu. To wreszcie renowacja zabytkowego 

grobowca na cmentarzu starofarnym, zeskok do skoku wzwyż, który stanął w Ośrodku Sportu i Rekreacji czy akcja 

„W odruchu serca”, w wyniku której zaczęliśmy zbierać plastikowe nakrętki, by wspomóc rehabilitację 

wągrowieckich dzieci.  Pomagamy też seniorom oraz osobom, które opiekują się niesamodzielnymi mieszkańcami 

naszego miasta. W tym celu przystąpiliśmy do Programu „Opieka wytchnieniowa – edycja 2020”, 

wprowadziliśmy też pilotażowy program teleopieki „Bransoletki życia – w trosce o wągrowieckich seniorów”, 

którym objęliśmy 50 mieszkańców miasta. Kontynuowaliśmy także program szczepień dziewczynek przeciw  



wirusowi HPV, akcję ,,Koperty życia" oraz promowaliśmy badania profilaktyczne. Tylko z mammografii

skorzystało w minionym roku około 500 mieszkanek naszego miasta.

Narzekamy wszyscy na jakość powietrza w Wqgrowcu, jednak w roku 2020, aby jq poprawić, zaczęIiśmy

wreszcie realne działania. Dzięki nim udało się zlilłwidować 30 starych kotłowni węglowych i zastqpić

je kotłowniami na gaz. Rok 2020 wyróżnia też najmniejsza chyba w historii naszego miasta liczba dni

z przelcroczeniem stężenia pyłu PM I0, Hórych było zaledwie 16, na dodatek było ono znaczqco niższe niż

w latach poprzednich, W tej dziedzinie naszego życiawidzimy więc pewnq poprgwę, ale ciqgle mamy tutaj jeszcze

wiele do zrobienia,

Podsumowujqc nasze działania inwesĘcyjne warto podlcreślić przygotowanie w minionym roku licmych

dokumentacji, dzięki Hórym weszliśmy w rok 202l z wieloma przetargami. Pozyskaliśmy także w 2020 roku sporo

środków zewnętrznych, w Ęm 3,5 mln złoĘch dofinansowania m.in. na rewitalizację terenu tzw. Księżego

Kacerka czy 1,3 mln złotych dofinansowania na Szkołę Cwiczeń, Hóra będzie realizowana przez Szkołę

Podstawowq nr 4. Środki te efektywnie wydawać będziemy w 2021 roku i latach kolejnych.

Chociaż pandemia bardzo utrudniła nam codzienne funkcjonowanie, to przez I0 miesięcy obostrzeń

i ograniczeń nie zamarło nam życie kulturalne, rekreacja i sport, w czym dńa zasługa naszych jednostek, ale też

organizacji pożytku publicmego, które na przekór pandemii starały się realizować cykliczne wydarzenia, do

hórych wqgrowczanie sq przyzwyczĘeni, zachowujqc przy tym wszelkie środki ostrożności, aby zapob.iec

rozprzestrzenianiu się groźnej dla Ącia i zdrowia choroby. Z takich włńnie powodów wiele wydarzeń

kulturalnych odbywało się w przestrzeni cyfrowej - w Internecie albo przy zachowaniu zalecimych reżimów

bezpieczeństwa.

Przez caĘ rok realizowaliśmy talcże zadania zlecone przez rzqd w zalvesie polityki oświatowej, pomocy

społecznej, rejeśracji stanu cywilnego, ałidencji ludności i dowodów osobistych. Wskutek pandemii spora część

Ęch zadań realizowana była drogq online, dzięki czemu najprawdopodobniej unilłlęliśmy więlrszego niż to się

stało rozprzestrzeniania się epidemii. Jej bilans w roku 2020 - jeśli wyciqgać wnioski na podstawie liczby tzw.

nadliczbowych zgonów - jest dla nas wszystkich powodem do smutku, ośmielę się jednak stwierdzić, że dzięki

podjęĘm działaniom z tej próby wyszliśmy mocniejsi, lepiej zorganizowąni i przygotowani do podobnychwyzwań

w przyszłości.

O zrealizowanych zadaniach i innych aspeldach nąszego Ęcia oraz działalności Gminy Miejskiej Wqgrowiec

w roku 2020 piszemy obszerniej w niniejszym raporcie, do lehury laórego serdecznie Państwa zapraszam.



II. UWAGI OGÓLNE 

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 (Dz. U. z 2018 r. poz. 
130 z późn. zm.) nałożyła na wójta (burmistrza, prezydenta) obowiązek przedstawienia radzie gminy do 31 maja 
każdego roku raportu o stanie gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności organu wykonawczego 
w roku poprzednim, a w szczególności realizację: 

1) strategii, 
2) polityk, 
3) programów, 
4) uchwał rady gminy, 
5) budżetu obywatelskiego. 

Nadrzędnym celem ustawy zmieniającej ustawę o samorządzie gminnym było wprowadzenie zmian, które 
„realnie przyczynią się do zapewnienia społeczności lokalnej większego udziału w funkcjonowaniu organów 
danej jednostki samorządu terytorialnego pochodzącej z aktu wyboru oraz zagwarantują obywatelom właściwą 
kontrolę nad władzą samorządową, a tym samym przyczynią się do zwiększenia więzi oraz odpowiedzialności za 
wspólnotę samorządową, w której zamieszkują" \ 

Raport o stanie gminy rozpatrywany będzie podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała 
w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium organowi wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi). Raport 
rozpatrywany będzie w pierwszej kolejności. 

Do wyłącznej właściwości rady gminy należy rozpatrywanie raportu o stanie gminy oraz podejmowanie 
uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia wotum zaufania dla wójta (burmistrza, prezydenta) z tego tytułu 
(art. 18 ust. 2 pkt 4a ustawy o samorządzie gminnym). 

Sensem raportu jest zgromadzenie i odzwierciedlenie danych dotyczących aktywności organu 
wykonawczego w danym roku, a przede wszystkim - przedstawienie tych informacji członkom organu 
stanowiącego^. 

Raport spełnia trzy zasadnicze funkcje: 

1) sprawozdawczą, 
2) partycypacyjną, 
3) oceniającą. 

Raport obejmuje jedynie informacje dotyczące działalności organu wykonawczego, a zatem - procesu 
realizacji wszystkich zadań i kompetencji tego podmiotu. W raporcie nie należy zamieszczać danych dotyczących 
działalności rady gminy ani panującej w niej sytuacji społecznej, gospodarczej oraz politycznej^ 

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, w raporcie zamieszcza się wyłącznie informacje dotyczące 
działalności wójta (burmistrza, prezydenta) w roku poprzedzającym rok, w którym dokument ten jest 
przedstawiony. 

^ Uzasadnienie projektu ustawy o zmianie niel<tórycli ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania 
i kontrolowania niektórych organów publicznych, druk sejmowy nr 2001, dostępny na stronie internetowej Sejmu: 
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/druk.xsp?nr=2001. 

^ S. Gajewski, Ustawy samorządowe. Nowe instytucje. Analiza z przykładami i wzorami dokumentów, Legalis 2018. 
^ Por. S. Gajewski, Ustawy..., Legalis 2018. 
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1  Uzasadnienie projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania  

i kontrolowania niektórych organów publicznych, druk sejmowy nr 2001, dostępny na stronie internetowej Sejmu: 

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/druk.xsp?nr=2001.  

2 S. Gajewski, Ustawy samorządowe. Nowe instytucje. Analiza z przykładami i wzorami dokumentów, Legalis 2018. 
3 Por. S. Gajewski, Ustawy…, Legalis 2018. 
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Raport powinien zawierać trzy kategorie informacji, które muszą znaleźć się w każdym dokumencie tego 

rodzaju: 

1) informacje dotyczące realizacji wszystkich dokumentów planistycznych, do których wykonywania  

w poprzednim roku kalendarzowym obowiązany był organ wykonawczy (polityk, strategii, programów  

i innych), 

2) informacje dotyczące realizacji wszystkich uchwał organu stanowiącego, 

3) informacje dotyczące realizacji budżetu obywatelskiego. 

 

Realizując ustawowy obowiązek, wynikający z art. 28aa ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, Burmistrz 

Miasta Wągrowca przedstawia Radzie Miejskiej w Wągrowcu raport o stanie Gminy Miejskiej Wągrowiec  

za 2020 rok. 

 

III. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA MIASTA WĄGROWCA 
 

 

Wągrowiec znajduje się w północno-wschodniej Wielkopolsce, 55 km na północ od Poznania i 40 km od 

Gniezna, 70 km od Bydgoszczy i 60 km od Piły, w połowie drogi Warszawa-Berlin. Jest siedzibą powiatu 

wągrowieckiego. Położony jest na południu Pałuk - regionu historycznego i etnograficznego, posiadającego 

naukowo potwierdzone cechy najstarszego obszaru osadnictwa polskiego. Wągrowiec leży też na Szlaku 

Cysterskim, utworzonym w 1990 roku decyzją Rady Europy oraz na Szlaku Piastowskim. 

Zajmuje powierzchnię 17,9 km kwadratowych, w tym 13,8% to tereny zielone oraz 8,3% to powierzchnia rzek  

i jezior. Wysokość n.p.m.: 100 m. Liczba mieszkańców: 24 972. Gęstość zaludnienia: 1 395,1 osób/km2 (stan na 

31.12.2020 roku). 

Miasto stanowi węzeł dróg wojewódzkich i powiatowych oraz węzeł kolejowy. Znajduje się w pobliżu ważnych 

szlaków komunikacyjnych umożliwiających dojazd do: 

 międzynarodowego portu lotniczego "Ławica" w Poznaniu, drogi krajowej  nr 11 (Poznań-Koszalin)  

i autostrady A2, oraz; 

 drogi wojewódzkiej nr 241 Wągrowiec-Rogoźno, która umożliwia szybki i łatwy dojazd do drogi krajowej nr 

11 (Poznań-Koszalin) oraz w kierunku Bydgoszczy; 

 drogi wojewódzkiej nr 196 Wągrowiec-Poznań; 

 linii kolejowej nr 356 Poznań-Wągrowiec, zmodernizowanej, która umożliwia łatwy i szybki dojazd do 

Poznania. 

 

Więcej informacji statystycznych dotyczących miasta Wągrowca zawiera załącznik do niniejszego Raportu. 
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IV. MIASTO A EPIDEMIA COVID 19 

Na roku 2020 wielkim cieniem położyła się epidemia koronawirusa SARS-CoV-2, która zmieniła sposób życia, 

nauki i pracy, ale także wypoczynku mieszkańców Wągrowca. Mieszkańcy i władze miasta poważnie potraktowali 

alarmujące ostrzeżenia. Dlatego - chociaż pierwszy przypadek zachorowania na COVID-19 odnotowano  

u mieszkańca powiatu wągrowieckiego stosunkowo późno, bo 6 kwietnia 2020 r. - walkę z pandemią podjęliśmy 

wystarczająco wcześnie, by ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa. Wynikało to z bardzo 

odpowiedzialnego zachowania wągrowczan, którzy w zdecydowanej większości przestrzegali kolejnych 

obostrzeń i zaleceń, wprowadzanych od początku drugiej dekady marca 2020 roku. Zdecydowane było też 

działanie władz miasta – Burmistrz Wągrowca już 10 marca 2020 r. (na dzień przed decyzjami władz 

państwowych) wydał rekomendację o zamknięciu od 11 marca podległych mu publicznych placówek 

oświatowych, kulturalnych i sportowych. Dotyczyła ona Żłobka Miejskiego nr 1, wszystkich publicznych 

przedszkoli oraz szkół podstawowych, a także Miejskiego Domu Kultury, Miejskiej Biblioteki Publicznej, Muzeum 

Regionalnego, Ośrodka Sportu i Rekreacji, Aquaparku, Dziennego Domu Seniora, Miejskiego Ośrodka Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i miała obowiązywać przez 14 kolejnych dni. W następujących 

później dniach ograniczaliśmy działalność kolejnych urzędów i placówek, m.in. poprzez ograniczenia  

w bezpośredniej obsłudze interesantów. Jednocześnie w różnych punktach urzędu i jednostek podległych 

zainstalowano dozowniki z płynami odkażającymi oraz pleksi w punktach bezpośredniej obsługi mieszkańców.  

Uczyliśmy się w tym czasie funkcjonować w trybie zdalnym, a wielu mieszkańców przechodziło przyspieszony 

kurs posługiwania się środkami komunikacji elektronicznej. Jeszcze w marcu 2020 roku zakupiliśmy pierwsze 

partie (4 tysiące sztuk) deficytowych wówczas maseczek, które - w ramach walki z ryzykiem rozprzestrzeniania 

się pandemii – zostały przekazane m.in. do: Zespołu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Wągrowcu, 

Komendy Powiatowej Policji w Wągrowcu, Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Wągrowcu, Ochotniczej 

Straży Pożarnej w Wągrowcu, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Zakładu Komunikacji Miejskiej oraz 

Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej. W kolejnych tygodniach miasto udzielało wsparcia mieszkańcom, 

przekazując maseczki, środki dezynfekcyjne, rękawiczki, a także przyłbice, m.in. niepublicznym zakładom opieki 

medycznej. Miasto podpisało też umowę na usługi dezynfekcyjne, dzięki czemu dezynfekcji w postaci 

ozonowania pomieszczeń poddane zostały Urząd Stanu Cywilnego oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, 

których pracownicy najczęściej byli narażeni na bezpośredni kontakt z interesantami. W dalszej kolejności 

zabiegom dezynfekującym, ograniczającym potencjalne rozprzestrzenianie się koronawirusa, poddane zostały 

parkingi i tereny w bezpośrednim sąsiedztwie kilku wągrowieckich marketów, a także w otoczeniu kościołów. 

Odkażane były też niektóre ulice - chodniki, ścieżki rowerowe, parkingi rowerowe, przystanki autobusowe, ławki 

oraz kosze na śmieci. Całość prac dezynfekcyjnych na zlecenie burmistrza miasta koordynowała firma STAMP 

DDD - Deratyzacja Dezynfekcja Dezynsekcja i Ozonowanie z Rogoźna. 

Wśród licznych ograniczeń i zakazów wprowadzonych w marcu 2020 roku było m.in. zawieszenie handlu na 

targowiskach i bazarach, wstrzymanie ślubów cywilnych, zawieszenie nieodpłatnej pomocy prawnej, 

wprowadzenie wakacyjnego rozkładu jazdy autobusów komunikacji miejskiej oraz zawieszenie stacjonarnej 

działalności szkół, w miejsce której wprowadzone zostało zdalne nauczanie. Aby to ostatnie ułatwić, na początku 

kwietnia 2020 r. miasto zakupiło za kwotę niemal 80 tys. złotych 34 laptopy z przeznaczeniem na wsparcie dla 

wągrowieckich szkół (pomogła w tym dotacja otrzymana z Centrum Projektu Polska Cyfrowa), do Szkoły 

Podstawowej nr 1 dotarła też 27 kwietnia 2020 r. mobilna pracownia (16 laptopów), która była nagrodą zdobytą 

przez szkołę w Ogólnopolskim Konkursie #OSEWyzwanie. W ramach konkursu grantowego „Zdalna szkoła +” 

Gmina Miejska Wągrowiec uzyskała także dofinasowanie w kwocie  104 705 zł, co pozwoliło nabyć kolejne 43 

komputery przenośne. Sprzęt ten w okresie od kwietnia do końca roku szkolnego 2019/2020 wypożyczono 

uczniom i nauczycielom na potrzeby edukacji zdalnej, co w wielu przypadkach umożliwiło prowadzenie zdalnego 

nauczania i zdalną naukę, po czym wzbogacił on zasoby sprzętu cyfrowego wągrowieckich szkół. 
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W miarę upływu czasu miasto poszerzało zakres udzielanej pomocy. Już w drugiej połowie marca 2020 r. 

uruchomione zostały zdalne punkty pomocy psychologicznej i prawnej dla osób pozostających na kwarantannie, 

a dla osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej uruchomił dyżury 

pomocowe. MOPS we współpracy z Klubem Integracji Społecznej Fundacji AKME, Związkiem Strzeleckim 

„Strzelec” RP Oddział Wągrowiec oraz harcerzami z Hufca ZHP Wągrowiec prowadził też akcję zakupów dla 

seniorów oraz dla osób z niepełnosprawnościami, realizowaną zarówno podczas wiosennej, jak i jesiennej fali 

pandemii. W ten sposób miasto zachęcało osoby najbardziej narażone na ciężki przebieg choroby do pozostania 

w domach. 

Wągrowiecka Tarcza 

Niemal od pierwszych dni wprowadzenia obostrzeń, w wyniku których została zamknięta większość firm 

usługowych, miasto rozpoczęło akcję pomagania przedsiębiorcom. Udostępniliśmy im stronę internetową 

miasta, na której publikowaliśmy bazę sklepów i punktów usługowych, które oferowały swoje usługi online.  

W podobny sposób utworzyliśmy bazę lokali gastronomicznych, oferujących usługę dostawy zamówionych dań 

do domu. Na początku kwietnia uruchomiliśmy też naszą własną Wągrowiecką Tarczę pomocową, skierowaną do 

przedsiębiorców, w której połączyliśmy dotychczasowe działania z nowymi propozycjami. W ramach pakietu 

pomocowego pn. Bezpieczny Przedsiębiorca i Pracownik zaoferowaliśmy:  

 ODSTĄPIENIE od pobierania należności czynszowych za lokale użytkowe będące własnością Gminy Miejskiej 

Wągrowiec dla podmiotów objętych zakazem prowadzenia działalności gospodarczej do dnia odwołania 

zakazu. 

 OBNIŻKĘ czynszu za lokale użytkowe będące własnością Gminy Miejskiej Wągrowiec dla pozostałych 

dotkniętych skutkami epidemii przedsiębiorców o 50% za okres od 14 marca do 31 maja 2020 roku. 

Warunkiem uzyskania ulgi było utrzymanie liczby miejsc pracy wg stanu z dnia 1 marca 2020 roku. 

 ODROCZENIE (bezodsetkowe) należności czynszowych za lokale użytkowe będące własnością Gminy Miejskiej 

Wągrowiec dla wszystkich przedsiębiorców za okres od 14 marca do 31 maja 2020 roku. Odroczenie 

następowało po złożeniu wniosku. 

Z możliwości tych skorzystało 14 najemców lokali należących do zasobów zarządzanych przez Zakład Gospodarki 

Mieszkaniowej, uzyskując łączną ulgę w wysokości ponad 38 tys. złotych. W wyniku umorzeń podatku od 

nieruchomości udzielonych przez miasto przedsiębiorcom, do budżetu miejskiego nie wpłynęło 83 tys. złotych,  

a z odroczeń terminu płatności skorzystało czterech przedsiębiorców. Główny strumień pomocy dla 

przedsiębiorców płynął jednak ze środków rządowych. W tym przypadku możemy jedynie szacować, że z niemal 

28 mln złotych, jakie trafiło za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy do przedsiębiorców z terenu powiatu 

wągrowieckiego w ramach tzw. Tarczy antykryzysowej i branżowej, ponad 50% pomogło przetrwać firmom 

działającym na terenie Wągrowca. Zakres pomocy finansowej przekazanej przedsiębiorcom ze środków 

Polskiego Funduszu Rozwoju nie jest możliwy do ustalenia. 

Znamienne jest zestawienie dotyczące zakładania, zawieszania i zakończenia działalności gospodarczej na terenie 

miasta w latach 2019 i 2020: 

 

Rok Założenie działalności 
Zawieszenie 

działalności 

Zakończenie 

działalności 

2019 r. 235 198 175 

2020 r. 138 140 103 
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Dane te można interpretować następująco – z powodu pandemii koronawirusa w 2020 roku na ryzyko założenia 

własnej działalności gospodarczej zdecydowało się 41% osób mniej niż w roku 2019. Mniejsza liczba 

zakończonych działalności w roku 2020 w porównaniu do roku 2019, ale także zawieszeń działalności,  wskazuje  

z kolei na to, że wiele firm korzystało z różnych form wsparcia, które uzależnione było właśnie od kontynuacji 

działalności i utrzymania zatrudnienia. Ma to również swoje potwierdzenie w danych dotyczących bezrobocia, 

którego wzrost nie przybrał zastraszających rozmiarów.  

Bezrobocie w mieście Wągrowiec (na koniec grudnia): 

 2019 r. – 388 osób,   
 2020 r. – 521 osób, 

(wzrost o 132 osoby) 

Liczba ofert pracy w Wągrowcu: 

 2019 r. – 336,    

 2020 r. – 270, 

(spadek o 66 ofert, czyli ok. 20%) 

Chociaż w 2020 roku zmalała liczba zgłaszanych ofert pracy, to aktywność pracodawców była – pomimo 

pandemii – w tym czasie stosunkowo wysoka. 

W ramach Wągrowieckiej Tarczy funkcjonowały także inne instrumenty pomocowe: 

 Deklaracja zerowa za odbiór śmieci - przedsiębiorcy, którzy zawiesili lub wstrzymali działalność gospodarczą 

w związku z COVID-19 byli zwolnieni z opłat za wywóz odpadów. Z takiej możliwości skorzystały  

33 podmioty, umniejszając tym samym wpływy budżetowe o ok. 25,7 tys. złotych. 

 Dalsza promocja podmiotów gospodarczych świadczących usługi oraz dostawy z dowozem do klienta. 

 „Nie dam Ci się zamknąć” – promocja ogólnopolskiej akcji, mającej na celu wsparcie lokalnych 

przedsiębiorców, polegająca na zakupie towarów lub usług z odłożeniem w czasie realizacji transakcji.  

Skutki demograficzne 

Ze względu na zmiany dotyczące raportowania przez Powiatowe Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne w zakresie 

liczby osób zakażonych i objętych kwarantanną (dane dla powiatu bez podziału na poszczególne gminy), które 

zostały wprowadzone przez rząd podczas tzw. „II fali pandemii”, nie wiadomo dokładnie u jakiej liczby 

mieszkańców Wągrowca w skali całego 2020 roku wykryto zakażenie koronawirusem, ile osób z naszego miasta 

trafiło do szpitali, ile zmarło oraz jaka ich liczba przebywała na kwarantannie. Możemy natomiast – na podstawie 

statystyk demograficznych z ostatnich lat – stwierdzić, że w 2020 roku odnotowaliśmy w Wągrowcu zauważalnie 

większą liczbę zgonów.  

Dane demograficzne za lata 2016 – 2020 (dane z USC Wągrowiec): 

 

Wyszczególnienie 2016 2017 2018 2019 2020 

Liczba urodzeń 266 267 250 264 249 

Liczba zgonów 247 218 258 241 323 

 



9 

 

Z danych tych wynika, że przy stosunkowo stałej liczbie mieszkańców w latach 2016-2020, w „pandemicznym 

roku” odnotowaliśmy wzrost liczby zgonów o 82 osoby, czyli o 33% więcej od średniej z ostatnich lat. Są to skutki 

bezpośrednie pandemii. Jeśli wierzyć specjalistom, inne skutki, dotyczące np. pogorszenia stanu zdrowia 

społeczeństwa, zarówno fizycznego, jak i psychicznego, odczuwać będziemy przez wiele kolejnych lat. 

Skutki budżetowe 

Wpływ pandemii na życie mieszkańców miasta był we wszystkich aspektach ogromny. Dotyczy to nie tylko 

pierwszej, wiosennej fali pandemii, późniejszego poluzowania niektórych obostrzeń, włącznie ze wznowieniem 

nauki w szkołach, ale i drugiej odsłony walki z jej skutkami, którą przed początkiem jesieni 2020 roku, miasto 

zainaugurowało przekazaniem respiratora na potrzeby wągrowieckiego szpitala (za 100 tys. złotych 

przeznaczonych przez wągrowiecki samorząd oraz środki od innych samorządów z powiatu wągrowieckiego 

Starostwo Powiatowe w Wągrowcu zakupiło dwa respiratory).  Zamykane i otwierane szkoły i przedszkola, 

placówki kulturalne i sportowe, ale też zakłady pracy – sklepy i punkty usługowe, to tylko wybrane przykłady  

z niedogodności, z którymi na co dzień musieli się zmagać w 2020 roku mieszkańcy Wągrowca. To także 

odwoływane imprezy kulturalne i sportowe, zamknięte kino czy ośrodek sportu i rekreacji.  

Wszystkie te czynniki miały wpływ na sytuację budżetową naszego miasta. W skali całego 2020 roku zwiększone 

wydatki i zmniejszone wpływy kształtowały się następująco: 

 zakup materiałów i usług związanych z COVID-19 w skali gminy – 411 885,11 zł, 

 ubytek w PIT – 703 898 zł, 

 dotacja dla Powiatu Wągrowieckiego na zakup respiratora – 100 000 zł, 

 ubytek dochodów z tytułu opłaty targowej w porównaniu do 2019 r. – 77 670 zł,  

 MDK - przychody wykonane niższe o 1 705 805,27 zł w porównaniu do 2019 r. , 

 OSiR - dochody wykonane niższe o 174 907,37 zł w porównaniu do 2019 r. 

Ostrożnie licząc, łącznie – uwzględniając Wągrowiecką Tarczę – z powodu pandemii budżet miasta  

w 2020 roku skurczył się o ok. 3 mln zł po stronie dochodów, a na walkę z pandemią miasto wydało ponad 500 

tys. złotych.  
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V. FINANSE MIASTA 

 

1. Dochody i wydatki  

Politykę finansową Gminy Miejskiej Wągrowiec realizowano w oparciu o uchwałę XVII/117/2019 Rady 

Miejskiej w Wągrowcu z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok z późn. zmianami. 

Budżet Miasta Wągrowca na koniec 2020 roku po stronie planu dochodów zamknął się kwotą 126 904 400,93 zł  

i był wyższy od pierwotnie planowanego o 12 415 995,01 zł. Plan wydatków po zmianach na koniec 2020 roku 

zamknął się w kwocie 132 380 609,04 zł i był wyższy od uchwalonego na sesji Rady Miejskiej w dniu 19 grudnia 

2019 r. o kwotę 11 177.646,80 zł. 

 

2. Przychody i rozchody 

Plan przychodów wyniósł na koniec 2020 roku 9 496 614,08 zł i obejmował: 

 

 emisję papierów wartościowych 
 wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach 

publicznych         

 przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych 
środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z 
rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze 
szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych 
ustawach 
 

    4 100.000,00 zł 
 

4 247.746,08 zł 
 
 

 
 

1 148 868,00 zł 

 

Plan rozchodów wyniósł natomiast na koniec omawianego okresu kwotę 4.020.405,97 zł i obejmował: 
 spłatę pożyczki zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację projektu rewitalizacyjnego 

pn. „Rewitalizacja budynku dworca PKP w Wągrowcu i jego otoczenia oraz budowa parkingów”  
w ramach Inicjatywy Jessica wdrażanej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2007-2013                                                                     356 311,68 zł 

 wykup innych papierów wartościowych                   2 500 000,00 zł 

 przelewy na rachunki lokat      1 164 094,29 zł 
Wykonanie 2020 r. zamknęło się deficytem w kwocie 2.626.735,83 zł. 

3. Zadłużenie  

Stan zadłużenia na koniec 2020 roku wyniósł      27 785 473,68 zł 
w tym:  

 z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych       23 250 000,00 zł 

 z tytułu zaciągniętych pożyczek         4 535 473,68 zł 

Poziom zadłużenia w relacji do wykonanych dochodów na koniec 2020 roku wynosił 22,28%. 
 
Wszystkie dane finansowe budżetu miasta, plany dochodów i wydatków, dotacji, subwencji, pożyczek  
i kredytów zawiera oddzielne Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej w Wągrowcu za rok 
2020. 
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4. Realizacja budżetu Gminy Miejskiej Wągrowiec w latach 2017-2020 
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Realizacja wielkości budżetowych  w latach 2017-2020  
(w złotych na 1 mieszkańca) 

dochody na 1 mieszkańca wydatki na 1 mieszkańca wydatki majątkowe na 1 mieszkańca

3 881,90

 

Uzyskiwane w latach 2017-2020 dochody w przeliczeniu na jednego mieszkańca Gminy Miejskiej Wągrowiec  

(z uwzględnieniem osób zameldowanych na pobyt stały i czasowy) są z roku na rok coraz wyższe, zwiększają się 

również wydatki co związane jest m.in. ze wzrostem wydatków na świadczenia społeczne. W 2020 roku wystąpił  

deficyt budżetowy - uzyskane dochody były niższe od zrealizowanych wydatków.  

 

W latach 2017-2020 wzrosły realizowane przez jednostki dochody bieżące. Spadek dochodów majątkowych 

wynika w 2020 roku z mniejszej liczby realizowanych zadań przy współfinansowaniu środków Unii Europejskiej. 
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Analiza dochodów bieżących na przestrzeni czterech ostatnich lat wskazuje, że największą ich część (około 30%) 

stanowią dochody pochodzące z dotacji z budżetu państwa, kolejne udziały w podatkach (PIT i CIT) oraz dochody 

z podatków i opłat lokalnych. We wskazanych latach struktura realizowanych dochodów bieżących nie ulegała 

znaczącym zmianom. 
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Analizując wykonane w latach 2017-2020 wydatki należy wskazać, iż wzrastają wydatki bieżące, co  

w głównej mierze związane jest z zakresem zadań realizowanych przez miasto oraz ze zmieniającymi się 

przepisami regulującymi wydatki bieżące jednostek (m. in. zwiększenie liczby osób uprawnionych do korzystania 

ze świadczeń 500 plus, podwyżki wynagrodzeń w jednostkach oświatowych). Wśród wydatków bieżących 

większość stanowią tzw. wydatki sztywne, które wynikają z zawartych umów oraz są niezbędne do zachowania 

ciągłości działalności jednostki. Wydatki majątkowe realizowane są z uwzględnieniem potrzeb mieszkańców oraz 

możliwości finansowych Miasta Wągrowca. 

 

 

W ramach wydatków bieżących istotne są dwie kategorie: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich 

naliczane oraz wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych (głównie świadczenia wypłacane przez MOPS). 

Znaczącą pozycję w strukturze wydatków zajmują również wydatki związane z realizacją zadań statutowych.  

W latach 2017-2020 struktura wskazanych wydatków bieżących jest zbliżona. Dodać również należy, iż w 2020 r. 

nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. 
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  VI. POZYSKIWANIE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH       
 

Pozyskiwanie środków zewnętrznych w danym roku nie może być porównywane z latami poprzednimi, gdyż 

wielkość ich pozyskania jest zależna od wielu innych czynników np. od liczby ogłoszonych konkurów w danym 

roku czy posiadania dokumentacji technicznych umożliwiających aplikowanie. Ponadto działania związane ze 

środkami zewnętrznymi nie polegają tylko na pozyskaniu ich, ale również na współrealizacji zadań 

inwestycyjnych, przedsięwzięć wraz z rozliczaniem, sprawozdawczością w trakcie realizacji, jak i po zakończeniu 

projektów. W związku z powyższym poniżej przestawiono informację o działaniach i pozyskanych środkach za rok 

2020.   

W roku objętym raportem podejmowano działania związane z koordynowaniem, rozliczaniem 

przedsięwzięć na realizację których uzyskano dofinansowania oraz podejmowano intensywne działania w celu 

uzyskania wsparcia finansowego na kolejne projekty, inwestycje. 

W 2020 r. zakończono realizację projektu pn. „Wągrowiecki żłobek – wsparcie aktywności zawodowej 

mieszkańców miasta”, którego celem  było zwiększenie szans na rynku pracy mieszkańców Wągrowca, poprzez 

zapewnienie ich dzieciom opieki żłobkowej. Przedmiotowe wsparcie było udzielane w nowo powstałym 

budynku, nowo powołanej placówce pn. Żłobek Miejski nr 1 w Wągrowcu, w której utworzono dwa oddziały 

żłobkowe. Natomiast w 2021 r. Instytucja Zarządzająca WRPO na lata 2014-2020 zatwierdziła realizację projektu 

oraz końcowe rozliczenie - wszystkie wydatki poniesione w ramach projektu zostały uznane za kwalifikowane. 

Ostateczna wartość dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wyniosła 601 334,44 zł.  

W roku sprawozdawczym zakończono również realizację projektu pn. „Zwiększenie liczby miejsc 

wychowania przedszkolnego w Przedszkolu nr 1 im. Jana Brzechwy w Wągrowcu”, którego głównym celem był 

wzrost liczby miejsc wychowania przedszkolnego o 50 poprzez utworzenie nowych miejsc wychowania 

przedszkolnego w Przedszkolu nr 1 w Wągrowcu wraz z rozszerzeniem oferty placówki o zajęcia zwiększające 

szanse edukacyjne dzieci i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej. Natomiast w 2021 r. Instytucja 

Zarządzająca WRPO na lata 2014-2020 zatwierdziła efekty uzyskane w ramach projektu oraz rozliczenie - 

wszystkie wydatki poniesione w ramach projektu zostały uznane za kwalifikowane. Wartość dofinansowania ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego wyniosła 380 009,41 zł. 

W roku objętym raportem Miasto Wągrowiec otrzymało 79 992,00 zł, co stanowiło 100% dofinansowania 

na realizację projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie 

kształcenia zdalnego”. W ramach przedsięwzięcia w kwietniu 2020 r. zakupiono 34 laptopy wraz  

z oprogramowaniem, które zostały rozdysponowane według potrzeb pomiędzy wągrowieckie szkoły, a te 

następnie zostały skierowane do najbardziej potrzebujących uczniów. Dzięki temu zakupowi wielu uczniów miało 

ułatwiony dostęp do zdalnej nauki. Projekt był odpowiedzią na sytuację szkolnictwa, związaną  

z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami 

koronawirusem. Po powrocie uczniów do szkoły sprzęt komputerowy będzie nadal służyć placówkom szkolnym 

do celów edukacyjnych. Ponadto w 2020 r. uzyskano dofinansowanie na drugi projekt, którego  celem również 

było ułatwianie dostępu do zdalnej nauki. Na realizację projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła+ w ramach 

Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” uzyskano dofinansowanie w wysokości 104 963,00 zł, co stanowiło również 

100% wartości zadania. W ramach tego projektu w czerwcu 2020 r. zakupiono 43 laptopy wraz  

z oprogramowaniem. 

W 2020 r. zrealizowano zadanie dotyczące doposażenia infrastruktury Ośrodka Sportu i Rekreacji  

w Wągrowcu o urządzenie lekkoatletyczne – profesjonalny zeskok do skoku wzwyż, na realizację którego 

uzyskano wsparcie z Departamentu Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego 

w wysokości 50% (15 000,00 zł). 

Po opracowaniu w 2019 r. projektu robót geologicznych na wykonanie otworu poszukiwawczo-

rozpoznawczego Wągrowiec GT-1 w celu ujęcia wód termalnych na terenie miasta Wągrowca wraz z uzyskaniem 
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decyzji Marszałka Województwa Wielkopolskiego w 2020 r., w odpowiedzi na ogłoszony przez Narodowy 

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie konkurs w ramach programu „Racjonalne 

gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi Udostępnianie wód termalnych w Polsce”, został 

złożony wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia w formie dotacji. W przypadku uzyskania dofinansowania 

zostanie wykonany otwór poszukiwawczo-rozpoznawczy Wągrowiec GT-1 do projektowanej głębokości 2130 m 

(±10 %). Przedmiotowy odwiert będzie w przyszłości mógł być wykorzystywany w celach eksploatacyjnych tj. na 

potrzeby produkcji energii cieplnej. W oparciu o zapisy regulaminu konkursu oraz kosztorysy wartość 

przedsięwzięcia we wniosku została określona na kwotę 13 732 014,00 zł netto.  

W lutym 2020 r. złożono do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

w Poznaniu wniosek o udzielenie pożyczki na wsparcie realizacji przedsięwzięcia dotyczącego kompleksowej 

termomodernizacji budynków komunalnych w Wągrowcu zlokalizowanych przy ulicy Krętej, Moniuszki oraz 

Poznańskiej. Zarząd Funduszu podjął decyzję o przyznaniu wsparcia w formie pożyczki,  jednakże z uwagi na 

sytuację finansową Gminy, spowodowaną stanem epidemii, odstąpiono od realizacji przedsięwzięcia (wniosek 

złożono do WFOSIGW w Poznaniu przed wystąpieniem epidemii koronawirusa SARS-CoV-2). 

W 2020 r. uzyskano dofinansowanie na realizację  projektu pn. „Wągrowiecka Szkoła Ćwiczeń” w wysokości 

 1 323 572,59 zł, co stanowi 100% dofinansowania. Celem projektu jest poprawa funkcjonowania systemu 

wspomagania szkół w zakresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych na 

rynku pracy. Ma on być osiągnięty poprzez realizację kompleksowych i uzupełniających zadań, w tym: 

doposażenie i modernizację ośmiu pracowni przedmiotowych w Szkole Ćwiczeń, tj. Szkoły Podstawowej nr 4  

w Wągrowcu na kwotę ponad 300 tys. zł; podniesienie kompetencji nauczycieli i dyrektora Szkoły Podstawowej 

nr 4 w Wągrowcu z zakresu metod i form pracy dydaktycznej oraz doskonalenie zawodowe z zakresu rozwijania 

kompetencji kluczowych uczniów dla nauczycieli z siedmiu szkół współpracujących. Projekt jest realizowany  

w partnerstwie z Euro Innowacje sp. z o.o. z Poznania. Zadanie będzie realizowane w latach 2021-2022. 

W 2020 r. miasto uzyskało dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  

w wysokości 3 620 320,00 zł na realizację projektu pn. „Modernizacja Centrum Edukacji Ekologicznej  

w Wągrowcu wraz z rozbudową o terenowy punkt edukacyjny - miejski EKO park”. Projekt zakłada przede 

wszystkim przebudowę terenów wzdłuż rzeki Wełna przy ul. Opackiej w Wągrowcu w celu utworzenia 

miejskiego EKO parku. Na terenie tym m.in. zostanie wybudowany pomost i taras edukacyjny przy rzece Wełnie, 

punkt edukacyjny na potrzeby prowadzenia zajęć z miejscem na ognisko i "kino plenerowe", niewielki 

edukacyjny plac zabaw dla najmłodszych, szlak pieszo-rowerowy. Ponadto zostanie przeprowadzony remont 

parkingu przy ul. Opackiej. Projekt zakłada również modernizację siedziby Centrum Edukacji Ekologicznej  

w Wągrowcu przy ul. Średniej oraz szeroki zakres działań informacyjno-edukacyjnych w zakresie ochrony 

środowiska. 

W sierpniu 2020 r. Gmina Miejska Wągrowiec otrzymała środki w wysokości 1 164 094,00 zł z Rządowego 

Funduszu Inwestycji Lokalnych, które to dofinansowanie w 2021 r. w wysokości 700 000,00 zł zostanie 

przeznaczone na budowę ul. Ks. Wł. Wróblewskiego, a kwota 464 094,00 zł zostanie przeznaczona na 

przebudowę ul. Skośnej. W odpowiedzi na ogłoszenia o naborze wniosków o wsparcie dla jednostek samorządu 

terytorialnego  w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych we wrześniu 

2020 r. zgłoszono przedsięwzięcie dotyczące budowy przedszkola na Os. Wschód, a w grudniu 2020 r. zgłoszono 

zadanie inwestycyjne dotyczące zapewnienia wkładu własnego na potrzeby budowy miejskiego EKO parku, 

modernizację budynku sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Wągrowcu oraz zadanie dotyczące 

przebudowy pomieszczeń po byłej kuchni, stołówce (zlokalizowanych w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 przy 

ul. Letniej w Wągrowcu) w celu utworzenia nowej kuchni i stołówki. Jednakże na realizację ww. zadań nie 

uzyskano wsparcia w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Nie uzyskano żadnej informacji  

w odpowiedzi na zgłoszone wnioski, w tym informacji, z jakiego powodu nie przyznano dofinansowania.  

W sierpniu 2020 r. złożono do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

w Warszawie wniosek o dofinansowanie projektu ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego w ramach programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu. We wniosku wykazano trzy duże 
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zadania inwestycyjne. Pierwsze z nich to zagospodarowanie doliny rzeki Wełny od Alei Jana Pawła II do  

ul. Opackiej. Drugie to zagospodarowanie terenów przy ulicy Piaskowej w Wągrowcu, a trzecie to zwiększenie 

terenów zieleni w mieście poprzez utworzenie korytarza ekologicznego przy ulicy Wiśniowej w Wągrowcu – etap 

I. W przypadku uzyskania dofinansowania, oprócz dużych zadań inwestycyjnych, realizowane byłyby mniejsze 

przedsięwzięcia polegające m.in. na zakładaniu zielonego dachu, zielonych ścian, czyli ogrodów wertykalnych,  

a także skwerków i pasów zieleni. Ponadto zrealizowanoby szereg działań edukacyjno-informacyjnych na temat 

zmian klimatu i przeciwdziałania temu zjawisku. Całkowita wartość projektu została określona na około 10,5 mln 

zł, w tym dofinansowanie około 9 mln zł.  

We wrześniu 2020 r. złożono wniosek o dofinansowanie na realizację projektu pn. „Budowa infrastruktury 

rowerowej w Wągrowcu jako alternatywny sposób komunikacji wraz z działaniami informacyjnymi  

i promocyjnymi dotyczącymi transportu publicznego, rowerowego i pieszego”, który ostatecznie został oceniony 

pozytywnie i uzyskał podczas oceny merytorycznej ilość punktów umożliwiających uzyskanie dofinansowania, w 

wysokości 6 767 922,46 zł. W ramach przedsięwzięcia zostanie wybudowana droga pieszo-rowerowa od ulicy 

Nad Nielbą do ulicy Gnieźnieńskiej w Wągrowcu, system Wągrowieckiego Roweru Miejskiego zostanie 

rozbudowany oraz będą przeprowadzone działania informacyjne i promocyjne dotyczące transportu 

publicznego, rowerowego i pieszego. 

W marcu 2020 r. wspólnie z Muzeum Regionalnym w Wągrowcu złożono wniosek na rozbudowę  

i przebudowę budynku Muzeum Regionalnego w Wągrowcu wraz z realizacją nowej oferty kulturalnej  

i edukacyjnej oraz programu szkoleniowego do Programu „Kultura”, w ramach Mechanizmu Finansowego 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014 – 2021. Nie uzyskano dofinansowania na realizację 

przedmiotowego projektu. Wniosek uzyskał pozytywny wynik oceny formalnej oraz pozytywny wynik oceny 

merytorycznej, jednakże uzyskana liczba punktów nie zagwarantowała dofinansowania. Od decyzji Ministra 

Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu nie przysługiwało odwołanie. W ramach procedury konkursowej nie 

została opublikowana lista projektów wraz z uzyskaną liczbą punktów, tylko w listopadzie 2020 r. opublikowano 

listę podmiotów, którym przyznano dofinansowanie. W związku z nieuzyskaniem dofinansowania ze środków  

Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014 – 2021 w listopadzie 2020 r. wspólnie  

z Muzeum Regionalnego w Wągrowcu został złożony wniosek w ramach programu „Infrastruktura Kultury 2021 

r.” na remont, przebudowę istniejącego budynku Muzeum Regionalnego w Wągrowcu wraz z rozbudową tego 

obiektu. W kwietniu 2021 r. otrzymano informację o uzyskaniu dotacji, jednakże w wysokości znacznie mniejszej 

niż wnioskowano tj. 1 080 000,00 zł. Przyznana kwota jest największą, jaką otrzymały wybrane do 

dofinansowania podmioty w ramach programu „Infrastruktura Kultury 2021 r.” 
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VII. REALIZACJA INWESTYCJI 
 
Plan wydatków inwestycyjnych na 2020 r. 
 

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 

600     Transport i łączność 5 420 500,00 

  60004   Lokalny transport zbiorowy 117 000,00 

    6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów 117 000,00 

      Podwyższenie kapitału w spółce ZKM Sp. z o.o. celem rozbudowy systemu rowerów 
miejskich 55 500,00 

      Podwyższenie kapitału w spółce ZKM Sp. z o.o. celem zakupu wiat przystankowych 61 500,00 

  60016   Drogi publiczne gminne 5 159 660,00 

    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 159 660,00 

      Budowa chodnika przy ul. Przybyszewskiego w Wągrowcu 16 000,00 

      Budowa drogi pieszo-jezdnej i przejścia pieszego przy ul. K. Bonowskiego w 
Wągrowcu 213 000,00 

      Budowa ulicy "za sądem" w Wągrowcu - etap I (ul. Wachowiaka)  1 756 160,00 

      Budowa ulicy Konwaliowej w Wągrowcu 2 134 500,00 

      Opracowanie dokumentacji na zadanie „Rozbudowa (przebudowa) ulicy Skockiej w 
Wągrowcu 155 000,00 

      Opracowanie dokumentacji na zadanie pn. "Budowa chodnika przy ul. 
Berdychowskiej  i Gnieźnieńskiej w Wągrowcu" 44 000,00 

      Opracowanie dokumentacji na zadanie pn. "Budowa drogi pieszo- rowerowej od 
ulicy Nad Nielbą do ulicy Gnieźnieńskiej w Wągrowcu" 165 000,00 

      Opracowanie dokumentacji na zadanie pn. "Budowa miejsc postojowych przy ulicy 
Ks. Macieja Bukowieckiego w Wągrowcu" 28 000,00 

      Opracowanie dokumentacji na zadanie pn. "Budowa ul. Jesiennej w Wągrowcu" 40 000,00 

      Opracowanie dokumentacji na zadanie pn. "Budowa ul. Kulińskiego w Wągrowcu - II 
etap" 40 000,00 

      Opracowanie dokumentacji na zadanie pn. "Budowa ulicy Projektowanej w 
Wągrowcu" 108 000,00 

      Opracowanie dokumentacji na zadanie pn. "Przebudowa skrzyżowania ul. 
Rogozińskiej z ul. Bartodziejską" 130 000,00 

      Opracowanie dokumentacji na zadanie pn. "Rozbudowa (przebudowa) ulicy 
Rogozińskiej w Wągrowcu 330 000,00 

  60018   Działalność Funduszu Dróg Samorządowych 143 840,00 

    6690 Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności dotyczące wydatków majątkowych 143 840,00 

      Budowa ulicy "za sądem" w Wągrowcu-zwrot środków FDS 143 840,00 

700     Gospodarka mieszkaniowa 882 000,00 

  70001   Zakłady gospodarki mieszkaniowej 32 000,00 

    6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 
inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych 32 000,00 

      Dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Wągrowcu na zadanie pn. 
"Przebudowa budynku przy ul. Cysterskiej 9 w Wągrowcu" 0,00 

      
Dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Wągrowcu na zadanie pn. 
"Wykonanie instalacji sanitarnej i podłączenie budynku mieszkalnego przy ul. Leśnej 
65 w Wągrowcu do miejskiej sieci kanalizacyjnej" 

12 000,00 

      
Dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Wągrowcu na zadanie 
pn."Termomodernizacja z izolacją przeciwwilgociową zewnętrznych ścian 
fundamentowych w budynku mieszkalnym przy ul. Ks. Wujka 8 w Wągrowcu" 

20 000,00 

  70005   Gospodarka gruntami i nieruchomościami 850 000,00 

    6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 850 000,00 

      Wykupy nieruchomości na cele publiczne 850 000,00 
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754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 110 000,00 

  75411   Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 80 000,00 

    6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub 
dofinansowanie zadań inwestycyjnych 80 000,00 

      Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy 
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 80 000,00 

  75495   Pozostała działalność 30 000,00 

    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 30 000,00 

      Rozbudowa i modernizacja monitoringu miejskiego 30 000,00 

801     Oświata i wychowanie 420 000,00 

  80104   Przedszkola  420 000,00 

    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 420 000,00 

      Przebudowa placu zabaw w Przedszkolu Nr 2 w Wągrowcu 420 000,00 

851     Ochrona zdrowia 100 000,00 

  85111   Szpitale ogólne 100 000,00 

    6300 
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu 
terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów 
inwestycyjnych 

100 000,00 

      Dofinansowanie zakupu respiratora 100 000,00 

853     Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 50 000,00 

  85395   Pozostała działalność 50 000,00 

    6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów 50 000,00 

      Wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej Wspólny Sukces 50 000,00 

    6020 Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni 0,00 

      Wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej Wspólny Sukces 0,00 

855     Rodzina 13 011,50 

  85505   Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 13 011,50 

    6690 Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych 13 011,50 

      Zwrot dotacji- Budowa Żłobka na Os. Wschód 13 011,50 

900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 418 488,50 

  90004   Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 355 000,00 

    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 355 000,00 

      Opracowanie dokumentacji  pn. „Zwiększenie terenów zieleni w mieście poprzez 
utworzenie korytarza ekologicznego przy ulicy Wiśniowej w Wągrowcu- etap I” 40 000,00 

      Opracowanie dokumentacji na zadanie "Rewitalizacja plaży miejskiej, kąpieliska 
oraz istniejącego parku wraz z przebudową amfiteatru w Wągrowcu" 120 000,00 

      Opracowanie dokumentacji na zadanie "Zagospodarowanie doliny rzeki Wełny na 
odcinku od Alei Jana Pawła II do ul. Opackiej" 180 000,00 

      Opracowanie dokumentacji na zadanie "Zagospodarowanie terenów przy ulicy 
Piaskowej w Wągrowcu" 15 000,00 

  90005   Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 150 000,00 

    6230 
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 
inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów 
publicznych 

150 000,00 

      Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła zasilanych 
paliwami stałymi 150 000,00 

  90015   Oświetlenie ulic, placów i dróg 358 019,50 

    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 358 019,50 

      Budowa oświetlenia ulicznego na osiedlu Kaliska 2 312 000,00 
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      Opracowanie dokumentacji na budowę oświetlenia w ul. Bażantowej, Modrzewiowej, 
Kasztanowej, Topolowej, Leszczynowej, Sowiej, Kruczej 46 019,50 

  90095   Pozostała działalność 555 469,00 

    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 554 000,00 

      Budowa siłowni zewnętrznej na Os. Berdychowo 54 000,00 

      Modernizacja i wymiana sprzętu na placu zabaw przy ul. Wiśniowej w Wągrowcu 500 000,00 

    6690 Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności dotyczące wydatków majątkowych 1 469,00 

      Zwrot dotacji- Ławka Niepodległości dla samorządów 1 469,00 

921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 33 000,00 

  92109   Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 0,00 

    6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 
inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 0,00 

      Dotacja celowa dla MDK na zakup nowych foteli do dużej sali kinowej 0,00 

  92118   Muzea 33 000,00 

    6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 
inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 33 000,00 

      
Dotacja celowa dla Muzeum Regionalnego na zadanie pn. "Opracowanie 
dokumentacji projektowej remontu i rozbudowy Muzeum Regionalnego w 
Wągrowcu" 

33 000,00 

926     Kultura fizyczna 222 600,00 

  

92601   Obiekty sportowe 192 600,00 

  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 192 600,00 

    Opracowanie dokumentacji na zadanie pn. "Budowa boiska przy ul. Piaskowej w 
Wągrowcu" 0,00 

    Opracowanie dokumentacji na zadanie pn. ”Budowa boiska na Os. Wschód" 45 000,00 

    Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn."Budowa sali gimnastycznej 
przy Szkole Podstawowej nr 2 w Wągrowcu" 147 600,00 

92604   Instytucje kultury fizycznej 30 000,00 

  6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 30 000,00 

    Zakup zeskoku (materac stadion LA) 30 000,00 
     

                                                                                                                                                                                  Razem 8 669 600,00 
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REALIZACJA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY MIEJSKIEJ WĄGROWIEC w 2020 roku 
 

Nazwa zadania - zaawansowanie realizacji Plan Wykonanie % 

Podwyższenie kapitału w spółce ZKM Sp. z o.o. celem rozbudowy systemu rowerów miejskich 55 500,00 55 500,00 100,00 

Podwyższenie kapitału w spółce ZKM Sp. z o.o. celem zakupu wiat przystankowych 61 500,00 61 500,00 100,00 

Budowa chodnika przy ul. Przybyszewskiego w Wągrowcu 16 000,00 15 971,00 99,82 
Budowa drogi pieszo-jezdnej i przejścia pieszego przy ul. K. Bonowskiego w Wągrowcu 
 Umowa nr IMK.272.44.2020 z dnia 27.10.2020 r.  
 Umowa o nadzór inwestorski nr IMK.272.45.2020 z dnia 28.10.2020 r. 
 Zadanie zostało zrealizowane do 11.12.2020 r. 

213 000,00 163 033,42 76,54 

Budowa ulicy "za sądem" w Wągrowcu - etap I (ul. Wachowiaka) 
 Umowa nr TI.272.54.2019 z dnia 14.11.2019 r. 
 Umowa o nadzór inwestorski nr TI.272.66.2019 z dnia 28.11.2019 r. 
 Zadanie zostało zrealizowane. 

1 756 160,00 1 754 252,66 99,89 

Budowa ulicy Konwaliowej w Wągrowcu 
 Umowa nr IMK.272.27.2020 z dnia 18.05.2020 r. 
 Zadanie zostało zrealizowane do 16.10.2020 r. 

2 134 500,00 2 090 040,91 97,92 

Opracowanie dokumentacji na zadanie "Rozbudowa (przebudowa) ulicy Skockiej w Wągrowcu 
 Umowa nr TI.272.16.2019 z dnia 17.03.2019 r. 
 Zadanie zgodnie z Uchwałą nr XXIX/211/2020 z dnia 15.12.2020 r. nie wygasa z upływem 

roku budżetowego 2020. 
 Umowa w trakcie realizacji.  

155 000,00 153 515,53 99,04 

Opracowanie dokumentacji na zadanie pn. "Budowa chodnika przy ul. Berdychowskiej  
i Gnieźnieńskiej w Wągrowcu" 
 Umowa nr IMK.15.2020 z dnia 18.03.2020 r. 
 Umowa zrealizowana, dokumentacja opracowana. 

44 000,00 40 233,30 91,44 

Opracowanie dokumentacji na zadanie pn. Budowa miejsc postojowych przy ulicy Ks. Macieja 
Bukowieckiego w Wągrowcu" 
 Umowa nr IMK.272.4.2020 z dnia 05.02.2020 r. 
 Umowa została zrealizowane do dnia 30.11.2020 r. 

28 000,00 28 000,00 100,00 

Opracowanie dokumentacji na zadanie pn. "Budowa drogi pieszo-rowerowej od ulicy Nad 
Nielbą do ulicy Gnieźnieńskiej w Wągrowcu" 
 Umowa nr IMK.272.18.2020 z dnia 03.04.2020 r. 
 Umowa została zrealizowana do 25.09.2020 r. 

165 000,00 156 210,00 94,67 

Opracowanie dokumentacji na zadanie pn. "Budowa ul. Jesiennej w Wągrowcu" 
 Umowa nr IMK.15.2020 z dnia 18.03.2020 r. 
 Umowa została zrealizowana do 30.11.2020 r. 

40 000,00 32 976,30 82,44 

Opracowanie dokumentacji na zadanie pn. "Budowa ul. Kulińskiego w Wągrowcu - II etap" 
 Umowa nr IMK.15.2020 z dnia 18.03.2020 r. 
 Umowa została zrealizowana do 30.11.2020 r. 

40 000,00 36 789,30 91,97 

Opracowanie dokumentacji na zadanie pn. "Budowa ulicy Projektowanej w Wągrowcu" 
 Umowa nr TI.272.41.2019 z dnia 06.08.2019 r. 
 Umowa została zrealizowana do 28.02.2020 r. 

108 000,00 107 748,00 99,77 

Opracowanie dokumentacji na zadanie pn. "Przebudowa skrzyżowania ul. Rogozińskiej z ul. 
Bartodziejską" 
 Umowa nr IMK.272.33.2020 z dnia 10.08.2020 r. 
 Zadanie zgodnie z Uchwałą nr XXIX/211/2020 z dnia 15.12.2020 r. nie wygasa z upływem 

roku budżetowego 2020. 

130 000,00 116 850,00 89,88 

Opracowanie dokumentacji na zadanie pn. "Rozbudowa (przebudowa) ulicy Rogozińskiej  
w Wągrowcu" 
 Umowa nr TI.272.43.2019 z dnia 09.08.2019 r. 
 Zadanie zgodnie z Uchwałą nr XXIX/211/2020 z dnia 15.12.2020 r. nie wygasa z upływem 

roku budżetowego 2020. 

330 000,00 318 570,00 96,54 

Budowa ulicy "za sądem" w Wągrowcu - zwrot środków FDS 143 840,00 143 840,00 100,00 

Wykonanie instalacji sanitarnej i podłączenie budynku mieszkalnego przy ul. Leśnej 65 w 
Wągrowcu do miejskiej sieci kanalizacyjnej 12 000,00 11 000,00 91,67 
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Termomodernizacja z izolacją przeciwwilgociową zewnętrznych ścian fundamentowych w 
budynku mieszkalnym przy ul. Ks. Wujka 8 w Wągrowcu" 20 000,00 20 000,00 100,00 

Wykupy nieruchomości na cele publiczne 850 000,00 800 993,03 94,23 

Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej 80 000,00 80 000,00 100,00 

Rozbudowa i modernizacja monitoringu miejskiego  30 000,00 29 424,85 98,08 
Przebudowa placu zabaw w Przedszkolu Nr 2 w Wągrowcu 
 Umowa nr IMK.272.30.2020 z dnia 29.06.2020 r. 
 Umowa o nadzór inwestorski nr IMK.272.31.2020 z dnia 29.06.2020 r. 
 Zadanie zrealizowane do 31.08.2020 r. 

420 000,00 418 324,46 99,60 

Dofinansowanie zakupu respiratora 100 000,00 100 000,00 100,00 
Wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej Wspólny Sukces 50 000,00 50 000,00 100,00 
Zwrot dotacji - Budowa Żłobka na Os. Wschód 13 011,50 13 011,50 100,00 
Opracowanie dokumentacji pn. "Zwiększenie terenów zieleni w mieście poprzez utworzenie 
korytarza ekologicznego przy ulicy Wiśniowej w Wągrowcu - etap I" 
 Umowa nr IMK.272.22.2020 z dnia 06.05.2020 r. 
 Umowa zrealizowana do 22.07.2020 r. 

40 000,00 36 777,00 91,94 

Opracowanie dokumentacji na zadanie "Rewitalizacja plaży miejskiej, kąpieliska oraz 
istniejącego parku wraz z przebudową amfiteatru w Wągrowcu" 
 Umowa nr IMK.272.24.2020 z dnia 12.05.2020 r. 
 Umowa zrealizowana do 30.12.2020 r. 

120 000,00 120 000,00 100,00 

Opracowanie dokumentacji na zadanie "Zagospodarowanie doliny rzeki Wełny na odcinku od 
Alei Jana Pawła II do ul. Opackiej" 
 Umowa nr IMK.272.16.2020 z dnia 01.04.2020 r.  
 Umowa zrealizowana do 18.12.2020 r. 

180 000,00 157 440,00 87,47 

Opracowanie dokumentacji na zadanie "Zagospodarowanie terenów przy ulicy Piaskowej  
w Wągrowcu" 
 Umowa nr IMK.272.23.2020 z dnia 06.05.2020 r. 
 Umowa zrealizowana do 31.07.2020 r. 

15 000,00 15 000,00 100,00 

Dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi 
 Udzielono 30 dotacji na wymianę piecy 

150 000,00 149 156,18 99,44 

Budowa oświetlenia ulicznego na osiedlu Kaliska 2  
 Umowa nr IMK.272.26.2020 z dnia 12.05.2020 r. 
 Zadanie zostało zrealizowane do 18.09.2020 r. 

312 000,00 311 412,82 99,81 

Opracowanie dokumentacji na budowę oświetlenia w ul. Bażantowej, Modrzewiowej, 
Kasztanowej, Topolowej, Leszczynowej, Sowiej, Kruczej 
 Umowa nr IMK.272.10.2020 z dnia 26.02.2020 r. 
 Umowa została zrealizowana do 06.10.2020 r. 

46 019,50 45 710,00 99,33 

Budowa siłowni zewnętrznej na Os. Berdychowo 
 Umowa nr IMK.272.13.2020 z dnia 04.03.2020 r. 
 Zadanie zostało zrealizowane do dnia 18.03.2020 r. 

54 000,00 52 160,00 96,59 

Modernizacja i wymiana sprzętu na placu zabaw przy ul. Wiśniowej w Wągrowcu 
 Umowa nr IMK.272.41.2020 z dnia 01.10.2020 r. 
 Zadanie zostało zrealizowane do 30.11.2020 r. 

 

500 000,00 459 415,38 91,88 

Zwrot dotacji - Ławka Niepodległości dla samorządów 1 469,00 1 469,00 100,00 

Dotacja celowa dla Muzeum Regionalnego na zadanie pn. "Opracowanie dokumentacji 
projektowej remontu i rozbudowy Muzeum Regionalnego w Wągrowcu" 33 000,00 33 000,00 100,00 

Opracowanie dokumentacji na zadanie pn. "Budowa boiska na Os. Wschód" 
 Umowa nr IMK.272.25.2020 z dnia 12.05.2020 r. 
 Umowa została zrealizowana do 31.08.2020 r. 

45 000,00 39 975,00 88,83 

Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. "Budowa sali gimnastycznej przy Szkole 
Podstawowej nr 2 w Wągrowcu" 
 Umowa nr IMK.272.45.2020 z dnia 20.11.2020 r. 
 Zadanie zgodnie z Uchwałą nr XXIX/211/2020 z dnia 15.12.2020 r. nie wygasa z upływem 

147 600,00 127 000,00 86,04 
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roku budżetowego 2020. 
 Umowa w trakcie realizacji. 

Zakup zeskoku (materac stadion LA) 30 000,00 28 312,20 94,37 
                                                                                                                                              Razem 8 669 600,00 8 374 611,84 96,60 

 

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których 

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie 2020 roku 

 

W roku 2020 zaplanowano dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej następujących projektów: 

1) Zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego w Przedszkolu nr 1 im. Jana Brzechwy  

w Wągrowcu” w ramach działu 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola. 

Projekt realizowany w latach 2014-2020 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 

na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8: Edukacja, Działanie 8.1. Ograniczenie i zapobieganie 

przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej.  

Uchwałą nr XXV/186/2020 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 03 września 2020 roku o zmianie uchwały 

budżetowej na 2020 r. dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków. Korekta była 

spowodowana koniecznością dostosowania wydatków do działalności bieżącej spowodowanej znacznym 

zwiększeniem wydatków na wynagrodzenia dla nauczycieli i obsługi w stosunku do zakładanych we wniosku  

o dofinansowanie , który został złożony w 2018 r.  

Zarządzeniem nr 188/2020 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 30 października 2020 roku w sprawie 

zmiany dochodów i wydatków budżetu na 2020 rok dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami 

wydatków. Korekta była spowodowana koniecznością dostosowania wydatków do działalności bieżącej 

spowodowanej zwiększeniem wydatków na wynagrodzenia dla nauczycieli po podwyżkach od 1 września 

2020 r. 

2) „Wągrowiecki żłobek- wsparcie aktywności zawodowej mieszkańców miasta” 

w ramach działu 855 – Rodzina, rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 

Projekt realizowany w latach 2018-2020 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 

na lata 2014-2020, przy współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz  

z budżetu państwa. Zarządzeniem nr 85/2020 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 11 maja 2020 roku  

w sprawie zmiany wydatków budżetu na 2020 rok dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków. 

Korekta była spowodowana koniecznością dostosowania wydatków do działalności bieżącej Żłobka – 

przeniesienie zakładanych wydatków bieżących (zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, 

zakup energii) na wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników Żłobka. 
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VIII. REALIZACJA STRATEGII, PROGRAMÓW I POLITYK 

 
W okresie sprawozdawczym w Gminie Miejskiej Wągrowiec realizowane były następujące strategie, programy  

i polityki: 

A. STRATEGIA ROZWOJU MIASTA DO 2020 ROKU 

 

Uchwalona przez Radę Miejską w Wągrowcu w dniu 28 czerwca 2011 roku (uchwałą Nr VIII/54/2011) 

Strategia Rozwoju Miasta Wągrowca do 2020 roku (Strategia), realizowana jest zgodnie z założoną wizją: 

Wągrowiec to nowoczesne i atrakcyjne gospodarczo miasto, zaspokajające większość potrzeb swoich 

mieszkańców, z dogodnym połączeniem zarówno drogowym, jak i kolejowym - przez Poznań - z Europą” oraz 

misją – głównym celem rozwoju miasta, którym jest dążenie do osiągnięcia celów założonych w wizji poprzez: 

1) stwarzanie dobrych warunków rozwoju gospodarczego miasta, 

2) rozwój usług i infrastruktury IT (technologii informacyjnej), 

3) zapewnianie mieszkańcom dostępu do wysokiej jakości edukacji, sportu i rekreacji, kultury i sztuki, usług 

zdrowotnych oraz innych usług społecznych, 

4) rozbudowę infrastruktury komunalnej, w szczególności drogowej i kolejowej z poszanowaniem środowiska 

naturalnego, 

5) rewitalizację problemowych obszarów miasta.  

Misja określa właściwy kierunek rozwoju miasta oraz to, jaka ma być rola samorządu w działaniach na rzecz 

zaspokojenia potrzeb mieszkańców. Jest ona sentencją, która najlepiej ujmuje planowane, główne działania 

samorządu. 

Strategia realizowana jest w oparciu o cztery główne strategiczne cele rozwoju Miasta Wągrowca oraz 

sformułowane w ich ramach programy: 

Cel 1: Zapewnienie mieszkańcom dostępu do szerokiego wachlarza usług społecznych wysokiej jakości. 

Programy: 

1.1  Rozwój działalności oświatowej, edukacyjnej oraz kulturalnej,  

1.1.1 Lokalny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży, 

1.1.2 Koperta życia, 

1.2 Rozwój działalności sportowej i rekreacyjnej oraz zagospodarowanie wolnego czasu, 

1.2.1 Program Młody Wągrowczanin+, 

1.3 Poprawa bezpieczeństwa publicznego i rozwój usług zdrowotnych, 

1.3.1 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 2018-2020”, 

1.4 Program Rozwój usług opieki i pomocy społecznej, 

1.4.1 Program Senior 60+, 

1.4.2 Program Wągrowiecka Rodzina 3+, 

1.5.1 Polityka Zrównoważonej Mobilności Miejskiej na lata 2016-2026 „Wągrowiec miasto zrównoważonej 

mobilności” 

Cel 2: Rozbudowa infrastruktury komunalnej miasta. 

Programy: 

2.1. Modernizacja i rozbudowa układu komunikacyjnego. 

2.2. Rozbudowa oraz modernizacja infrastruktury chroniącej środowisko naturalne. 

2.3. Wspieranie rozwoju budownictwa mieszkaniowego. 

2.4. Rewitalizacja obszarów problemowych miasta. 
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Cel 3: Rozwój gospodarczy miasta. 

Programy: 

3.1.  Kreowanie pozytywnego i wyrazistego wizerunku miasta, 

3.2. Przygotowanie terenów inwestycyjnych, 

3.3. Zarządzanie rynkiem pracy. 

 

Cel 4: Rozwój usług i infrastruktury IT (technologii informacyjnej) 

4.1. Rozwój infrastruktury IT na terenie miasta, 

4.2. Rozwój usług IT skierowanych do mieszkańców, 

w ramach których sformułowano szereg projektów strategicznych. 

 

Stopień realizacji projektów strategicznych założonych w Strategii, w ostatnim roku jej  obowiązywania 

pokazuje, że wszystkie zaplanowane projekty zostały wykonane w całości lub częściowo, bądź mają charakter 

ciągły. W 2020 roku nie było ani jednego projektu, którego realizacja nie zostałaby rozpoczęta, a założenia 

przyjęte w Strategii stanowiły punkt odniesienia dla realizowanych przez Miasto oraz jednostki organizacyjne 

Gminy Miejskiej Wągrowiec dokumentów programowych. 

B. PROGRAMY: 

1. Program rozwoju działalności oświatowej, edukacyjnej oraz kulturalnej.  

2. Lokalny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży. 

3. Program „Koperta życia”. 

4. Program rozwoju działalności sportowej i rekreacyjnej oraz zagospodarowanie wolnego czasu. 

5. Program Młody Wągrowczanin+. 

6. 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 2018-2020. 

7. Program Senior 60+. 

8. Program Wągrowiecka Rodzina 3+. 

9. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla 

miasta Wągrowca za rok 2019. 

10.  Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 

miasta Wągrowca w 2019 roku. 

11.  Program Ochrony Środowiska. 

12.  Program usuwania azbestu. 

13.  Program gospodarki odpadami komunalnymi. 

14.  Lokalny program rewitalizacji miasta Wągrowca 

15.  Kreowanie pozytywnego i wyrazistego wizerunku miasta. 

16.  Program współpracy Gminy Miejskiej Wągrowiec z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami  wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok. 

17.  Program „Bransoletka życia – w trosce o wągrowieckich seniorów - pilotaż”.  
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1. Program rozwoju działalności oświatowej, edukacyjnej oraz kulturalnej.  

 

Program realizował następujące zadania w ramach Strategii Rozwoju Miasta Wągrowca do 2020 roku: 

Rok 2020 był dla wszystkich czasem ciężkim, wyjątkowym oraz pełnym niewiadomych. Przebieg pandemii w roku 
2020 sprawił, że kierownicy wągrowieckich jednostek kultury musieli na bieżąco korygować program 
zaplanowanych działań oraz wnioskować o zmiany w swoich planach budżetowych.  Mniejsza liczba wydarzeń 
ogólnodostępnych, ograniczenie pracy sekcji oraz zmienione godziny pracy spowodowały, że zmniejszeniu uległy 
wydatki na ich organizację. Pamiętać należy, że te same ograniczenia spowodowały także znacznie mniejsze 
wpływy finansowe jednostek kultury, co skutkowało zwiększeniem w stosunku do 2019 roku dotacji 
podmiotowej. 

 

1) Muzeum Regionalne jako ośrodek edukacji regionalnej oraz promocji tradycji i kultury regionu; 

W 2020 roku z powodu ograniczeń pandemicznych znacznemu ograniczeniu  w stosunku do 2019 r. uległ 
zakres zaplanowanych zajęć edukacyjnych w zakresie promocji tradycji i kultury regionu. Kontynuowana była 
współpraca ze Stowarzyszeniem Klaster Turystyczny „Szlak Piastowski w Wielkopolsce” ze szczególnym 
uwzględnieniem tematów zwiększających świadomość obecności Wągrowca na Szlaku Piastowskim.  

Z powodu ograniczeń związanych z pandemią COVID-19 nie odbyły się - zaplanowane wcześniej - Festyn 
Cysterski oraz Weekend na Szlaku Piastowskim.  

2) wzbogacenie oferty kulturalnej za pośrednictwem Miejskiego Domu Kultury; 

Z powodu ograniczeń związanych z pandemią COVID-19 znacznemu ograniczeniu uległ zaplanowany 
wcześniej harmonogram spotkań poszczególnych sekcji działających przy Miejskim Domu Kultury w 
Wągrowcu. Odwołano także większość wydarzeń kulturalnych oraz seansów filmowych. Nie odbyły się 
wydarzenia masowe – koncerty dla dużej liczby widzów. Zakazy związane z pandemią spowodowały także, że 
dyrekcja Miejskiego Domu Kultury zaplanowała także nowe formy propagowania kultury wśród mieszkańców. 
W tym miejscu warto wspomnieć m.in. Telewizyjny Dom Kultury, cykl festynów osiedlowych pn. „Animacje na 
wakacje” czy też „kino samochodowe”. 

3) wzbogacenie oferty kulturalnej za pośrednictwem Miejskiej Biblioteki Publicznej; 

Kontynuacja działań mających na celu popularyzację czytelnictwa w roku 2020 odbywała się głównie  
z wykorzystaniem Internetu.  

Pomimo trudniej sytuacji, z jaką po raz kolejny zmierzyli się pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej  
w Wągrowcu udało się wygospodarować większą niż w roku 2019 roku kwotę na zakup nowości 
wydawniczych (64 674,00 zł). Podobnie jak w roku 2019 dyrekcja MBP w Wągrowcu pozyskała na ten cel 
dofinansowanie zewnętrzne (Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego) w wysokości: 22 288,00 zł.  
W ubiegłym roku po raz pierwszy udało się także pozyskać dofinansowanie (6 230 zł) z MKiDzN na zakup 
usługi dostarczenia dostępu do audiobooków. 

Podobnie jak w latach ubiegłych, w roku 2020 o 73 wzrosła liczba woluminów, którymi dysponuje Miejska 

Biblioteka Publiczna w Wągrowcu. Z powodu ograniczeń pandemicznych liczba zarejestrowanych czytelników 

MBP oraz liczba wypożyczeń w 2020 roku uległa nieznacznemu zmniejszeniu w stosunku do roku 2019. 

 

2. Lokalny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży. 

 

W oparciu o  Uchwałę nr XVIII/131/2016 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 28 kwietnia 2016 roku oraz 

Uchwałę Nr XLIV/312/2018 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 29 maja 2018 roku o zmianie uchwały, w sprawie 

określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, form i zakresu tej pomocy oraz 

trybu postępowania w ramach „Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży”  40 

uczniom przyznano stypendium Burmistrza Miasta Wągrowca, a 7 uczniom przyznano jednorazową nagrodę 

Burmistrza Miasta Wągrowca. Środki przeznaczone na wypłatę stypendium w okresie od września 2020 r. do 
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czerwca 2021 r. wynoszą 80 000 zł, a środki przeznaczone na wypłatę nagród wyniosły 7000,00 zł i pochodziły ze 

środków własnych Gminy Miejskiej Wągrowiec. 

Ponadto w roku 2020,  z inicjatywy Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej Rady Miejskiej w 

Wągrowcu, Uchwałą Nr XXIII/176/2020 z dnia 21 lipca 2020 roku  w sprawie określenia szczegółowych 

warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, form i zakresu tej pomocy oraz trybu postępowania  

w ramach „Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży” znowelizowane zostały 

zasady przyznawania stypendium i nagrody poprzez rozszerzenie grupy ich potencjalnych beneficjentów  

o uczniów osiągających sukcesy w dziedzinach sportu, nauki i w dziedzinach artystycznych, zarówno 

indywidualnie, jak i zespołowo oraz wskazanie jako adresatów programu uczniów klas I – VIII. Zasady określone 

w znowelizowanej treści uchwały znajdą zastosowanie w przyznawaniu stypendiów i nagród za rok szkolny 

2020/2021. 

 
3. Program „Koperta życia”. 

 

W 2020 roku Gmina Miejska Wągrowiec kontynuowała realizację Programu „Koperta życia”, którego 

inicjatorem był Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wągrowcu. Powyższy projekt jest projektem socjalnym, 

który w szczególności skierowany jest do mieszkańców Gminy Miejskiej Wągrowiec i jednocześnie osób 

przewlekle chorych, starszych i samotnych. Udział w tym projekcie jest całkowicie bezpłatny. 

 

 

„Koperta życia” jest to przezroczysta koperta wyposażona w klips, w której znajduje się karta informacyjna  
z najważniejszymi informacjami dotyczącymi stanu zdrowia. 

 

4. Program rozwoju działalności sportowej i rekreacyjnej oraz zagospodarowanie 
wolnego czasu. 

Program w 2020 roku realizowany był zgodnie z zapisami Strategii Rozwoju Miasta Wągrowca poprzez 

następujące zadania: 

 rozwój oraz zwiększenie jakości usług Ośrodka Sportu i Rekreacji: 

W 2020 roku kontynuowane były prace modernizacyjne obiektów sportowych oraz placów zabaw i siłowni 

plenerowych. 
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 Promocja Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wągrowcu: 

w 2020 roku kontynuowana była promocja pola campingowo-caravaningowego nr 177 powstałego w 2017 

r. oraz innych obiektów wchodzących w skład kompleksu sportowego. W 2020 roku Ośrodek Sportu  

i Rekreacji w Wągrowcu promowany był m.in. dwa razy na targach turystycznych w Poznaniu.  

 wzbogacenie oferty usługowej wągrowieckiego Aquaparku:  

w 2019 roku powstał Klub Pływacki Aquapark Wągrowiec. W pierwszym roku funkcjonowania klubu 

zrzeszonych w nim było około 120 dzieci i młodzieży. W roku 2020 liczba członków Klubu Pływackiego 

Aquapark Wągrowiec wzrosła do niemal 200 osób.   

 przygotowanie i realizacja programu zagospodarowania czasu wolnego dla młodzieży: 

Z powodu pandemii COVID-19 zdecydowana większość zaplanowanych do realizacji wydarzeń sportowych  

i rekreacyjnych została odwołana. Najwcześniej do czynnego uprawiania sportu powróciły drużyny biorące 

udział w rywalizacji organizowanej przez polskie związki sportowe. 

Organizacje pozarządowe zorganizowały przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Wągrowiec kilka 

wydarzeń o charakterze rekreacyjnym, które były skierowane do najmłodszych mieszkańców Wągrowca - 

m.in. Zawody Wędkarskie Memoriał Henryka Paprzyckiego, Pożegnanie lata z TPD – Latawiec, XXX Turniej 

Piłki Nożnej Drużyn Osiedlowych – Mundialito, XXXV Jesienny Puchar Klas. 

W ramach działania na rzecz osób w wieku emerytalnym Wągrowiecki Uniwersytet Trzeciego Wieku 

zrealizował zadania mające na celu aktywizację ruchową osób w wieku emerytalnym. Większość 

zaplanowanych zajęć rekreacyjno-sportowych odbywała się z wykorzystaniem bazy wągrowieckiego 

Aquaparku oraz Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wągrowcu. 

 
5. Program Młody Wągrowczanin+ 

 

Od 2017 roku w Gminie Miejskiej Wągrowiec realizowany jest „Program Młody Wągrowczanin+”. Został on 

przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 22 czerwca 2017 roku, Nr XXXIII/223/2017. Program wszedł 

w życie 1 września 2017 roku, jego odbiorcami są osoby w wieku od 7 do 18 lat, mieszkający na terenie Gminy 

Miejskiej Wągrowiec.  

 

Od chwili wdrożenia do dnia 31 grudnia 2020 roku łącznie wydano 2666 kart (w 2020 roku wydano ich 89). 

Partnerami programu są przedsiębiorcy, którzy w ramach swojej działalności udzielają zniżek osobom 

uczestniczącym w programie. W 2020 roku do programu dołączyło 6 nowych partnerów.  
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6. 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 2018-2020. 

 

Gmina Miejska Wągrowiec w 2018 roku stała się partnerem w programie opracowanym przez Starostwo 

Powiatowe w Wągrowcu pn. „Program profilaktyki w zakresie zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV typ 

6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 i 58 w powiecie wągrowieckim na lata 2018-2022”. Celem programu jest poprawa 

profilaktyki w zakresie szczepień ochronnych i tym samym obniżenie liczby osób zakażonych wirusem HPV.  

W ramach programu prowadzona jest również edukacja zdrowotna społeczeństwa.  

W celu realizacji programu Rada Miejska w Wągrowcu podjęła Uchwałę Nr XLVIII/323/2018 z dnia 9 sierpnia 

2018 roku w sprawie wyrażenia woli udziału gminy w projekcie szczepień ochronnych. W związku z powyższym 

w dniu 27 sierpnia 2018 roku zawarto porozumienie pomiędzy Powiatem Wągrowieckim a Gminą Miejską 

Wągrowiec, Nr OR.031.13.2018 w sprawie przekazania dotacji dla Powiatu Wągrowieckiego na realizację 

programu profilaktyki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki w zakresie zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego 

HPV typ 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 i 58 w powiecie wągrowieckim na lata 2018-2022”. Roczny koszt programu 

to 72 680,00 zł.  

W 2018 roku programem szczepień objęto 122 dziewczynki z rocznika 2005. Zaszczepionych zostało 69 

dziewcząt, co stanowi 56% populacji zakwalifikowanej do programu. W 2019 roku programem szczepień objęto 

141 dziewcząt z rocznika 2006. Zaszczepiono 76 dziewczynek, co stanowi 54% populacji zakwalifikowanej do 

programu. Natomiast w 2020 roku wykonano szczepienia II dawką dziewcząt z rocznika 2006. Zakwalifikowano 

do niej 98 dziewcząt. Łącznie II dawką zaszczepiono 74 dziewczynki, co stanowi 75% populacji zakwalifikowanej 

do programu.   

 

 

7. Program Senior 60+. 

 

W 2020 roku Gmina Miejska Wągrowiec kontynuowała realizację Programu Senior 60+. Program ten został 

przyjęty przez Radę Miejską w Wągrowcu w dniu 23 marca 2016 roku Uchwałą Nr XVII/120/2016 w sprawie 
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przyjęcia Programu Senior 60+. Program wszedł w życie 1 czerwca 2016 roku. Z programu mogą korzystać 

mieszkańcy Gminy Miejskiej Wągrowiec, którzy skończyli 60. rok życia. Do programu mogą dołączyć partnerzy 

prywatni, którzy w ranach prowadzenia własnej działalności gospodarczej udzielają zniżek osobom posiadającym 

Karty Seniora 60+, a tym samym poszerzają krąg swoich odbiorców.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Łącznie w programie do 31 grudnia 2020 roku wydano 4267 kart. W roku 2020 wydano 106 kart, uczestniczyło  

w nim 50 partnerów, w tym 3 nowych, którzy złożyli deklarację partnerstwa w 2020 r. 

 

 

 
8. Program Wągrowiecka Rodzina 3+. 

 

Program kierowany jest do rodzin wielodzietnych zamieszkujących na terenie miasta Wągrowca niezależnie 

od sytuacji materialnej. Do korzystania z Programu uprawnieni są członkowie rodzin wielodzietnych, mający 

prawo do posiadania KDR na podstawie ustawy o KDR. Karta Dużej Rodziny oferuje system zniżek oraz 

dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze mogą korzystać z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy 

transportowej na terenie własnej gminy, jak i całego kraju. W Programie Wągrowiecka Rodzina 3+, na koniec 
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2020 r. uczestniczyło 49 partnerów, honorujących Kartę Dużej Rodziny. W 2020 roku trzech nowych 

przedsiębiorców podpisało porozumienia z Gminą Miejską Wągrowiec, a pięciu zaprzestało prowadzenia 

działalności gospodarczej, w związku z czym zostali wykreśleni z listy partnerów programu. 
 

Na terenie Aquaparku w Wągrowcu w 2020 r. z ulg z tytułu posiadania KDR, przy zakupie wejścia na basen, 

skorzystano 122 razy (w 2019 – 2860 razy). Warto zauważyć, że z powodu pandemii w kwietniu i maju basen 

był zamknięty, a w listopadzie i grudniu z powodu ograniczonej możliwości korzystania z basenu z powodu 

pandemii również nie odnotowano żadnego wejścia z ulgą KDR. 
Z ulg oferowanych przez Kino Miejskiego Domu Kultury w Wągrowcu w minionym roku skorzystano 1526 

razy.  

W roku 2020 bilety na wydarzenia kulturalne i koncerty sprzedawane były bez zniżek na Kartę Dużej Rodziny. 

W roku 2019 na wydarzenia kulturalne i koncerty sprzedano 51 biletów ze zniżką, a w 2018 roku – 52. 

Przedsiębiorcy prywatni nie prowadzą takiej statystyki, więc trudno zweryfikować, ile osób skorzystało z ulg.  
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Wykres 1. Liczba sprzedanych biletów przez Kino MDK na seanse kinowe (2D i 3D łącznie) z tytułu posiadania karty Wągrowiecka 

Rodzina 3+. W kwietniu, maju i grudniu 2020 r. Kino MDK było zamknięte ze względu na obostrzenia związane z przeciwdziałaniem 

COVID-19. 
 

 

Liczba przyznanych Kart Dużej Rodziny na terenie Gminy Miejskiej Wągrowiec: 

 

Rok Karta tradycyjna (plastikowa) Karta elektroniczna 

2018 154 108 

2019 818 515 

2020 279 230 

 
Znaczny wzrost liczby przyznanych KDR w 2019 r. jest związany ze zmianą zasad obowiązujących od 1 stycznia 

2019 r., kiedy to o kartę mogą również wnioskować rodzice lub małżonkowie rodziców, którzy mieli na 

utrzymaniu co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek.  
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Od początku istnienia Programu, czyli od 2014 r., do końca 2020 r. na terenie Gminy Miejskiej Wągrowiec 

przyznano 2772 osobom tradycyjne KDR (w tym 847 osób korzysta z kart elektronicznych), z czego rodzice 

stanowią 1454 osób, a dzieci 1318 osób. 

9. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 
Narkomanii   dla miasta Wągrowca za rok 2019  

 

Działalność Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  w Wągrowcu 

I. Krótka charakterystyka jednostki organizacyjnej , przedsięwzięcia, cel działania, zasoby, kadra, itp. 

Miejski Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wągrowcu realizuje i koordynuje 
zadania ujęte w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 
Narkomanii dla miasta Wągrowca na dany rok. 

Przedmiotem działalności jednostki jest niesienie pomocy mieszkańcom borykającym się z problemami 
uzależnienia od alkoholu i narkotyków, przemocy w rodzinie oraz wsparcie dzieci i młodzieży z rodzin 
dysfunkcyjnych. Ośrodek podejmuje również aktywności i inicjatywy związane z prowadzeniem profilaktyki 
szkolnej i środowiskowej, a także promuje programy wspierające prawidłowe funkcjonowanie rodziny oraz 
kampanie dotyczące problemów społecznych, których podłożem są uzależnienia. 

W siedzibie Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wągrowcu działają: 

1) Komisja Rozwiązywania Programów Alkoholowych oraz jej Pełnomocnik, 
2) Punkt Informacyjno- Konsultacyjny dla Osób Uzależnionych i ich Rodzin, 
3) Punkt Informacyjno- Konsultacyjny Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, 
4) Punkt Informacyjno- Konsultacyjny Przeciwdziałania Narkomanii, 
5) Świetlica Socjoterapeutyczna dla Dzieci „Wyspa Radości”. 

W Ośrodku zatrudnionych jest 9 pracowników, w tym 2 pełnoetatowych. Do współpracy przy realizacji 
wybranych zadań programu ośrodek zatrudnia specjalistów w ramach umów cywilnoprawnych. 

II. Zrealizowane w 2020 roku zadania w porównaniu do roku 2018  i 2019. 

Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii realizowany 

jest przez Miejski Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Miejską Komisję 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Miejski Zespół 

Interdyscyplinarny, placówki oświatowe podległe Gminie Miejskiej Wągrowiec oraz instytucje współpracujące  

z wymienionymi podmiotami w zakresie niektórych zadań. 

1. W Miejskim Ośrodku Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przez cały rok prowadzone są 
konsultacje wspierające w sytuacjach kryzysowych oraz rozmowy motywujące z osobami uzależnionymi oraz  
z osobami współuzależnionymi, a także poradnictwo dla osób dotkniętych problemem przemocy.  
W minionym roku były to zwłaszcza konsultacje w formie telefonicznej, a sporadycznie udzielane stacjonarnie 
w punkcie.  

Rodzaj poradnictwa Rok 2018 
Liczba osób/konsultacji 

Rok 2019 
Liczba osób/konsultacji 

Rok 2020 
Liczba osób/konsultacji 

punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin 185 / 1 200  237 / 920  279 / 684 

punkt konsultacyjno-informacyjny dla członków rodzin z problemem 
przemocy 

42 / 42 56 / 56  30 / 30  

punkt konsultacyjno–informacyjny do spraw narkomanii 38 / 49 35 / 45 20 / 31 

 

2. W Ośrodku przez cały rok działała Świetlica Socjoterapeutyczna dla Dzieci „Wyspa Radości”, do której 
uczęszczało średnio 38 dzieci z rodzin borykających się problemem alkoholowym. Dzieci przychodziły do 
świetlicy w okresach stacjonarnej nauki szkolnej. W pozostałym czasie opiekunowie świetlicy utrzymywali  
z podopiecznymi kontakt zdalny w rożnych formach komunikacji. Opiekę nad dziećmi sprawował kierownik- 
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pedagog, dwóch wychowawców i psycholog. W okresach prowadzenia zajęć stacjonarnych w świetlicy 
odbywały się projekty o charakterze kulturalno-oświatowym, profilaktycznym, socjoterapeutycznym, 
edukacyjnym, sportowym i rekreacyjnym. W ramach pobytu w świetlicy prowadzono dożywianie dzieci.  
W latach poprzednich z pomocy świetlicy korzystało 48 dzieci w 2019 r. i 55 dzieci w 2018 r. Rokrocznie 
MOPIRPA podczas wakacji letnich organizował wyjazdy dzieci ze świetlicy na kolonie socjoterapeutyczne,  
a także prowadził zajęcia profilaktyczne na miejscu. Niestety tych form wypoczynku letniego w roku 2020 nie 
mogliśmy dzieciom zaproponować z powodu pandemii COVID-19 i wprowadzanych przez rząd obostrzeń 
sanitarno-epidemiologicznych. 

3. Zapewniano profesjonalną pomoc rodzinom z problemem uzależnień oraz dotkniętym przemocą poprzez 
rozwijanie systemu wsparcia dla członków tych rodzin, a także poprzez współpracę oraz przepływ informacji 
pomiędzy instytucjami i organizacjami zajmującymi się pomocą na terenie miasta, zwłaszcza pomiędzy 
Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych a Miejskim Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przemocy.  

Rodzaj współpracy 2018 2019 2020 

Zawiadomienia o przemocy skierowane przez KRPA do MZI 3 2 3 

Liczba posiedzeń Grup Roboczych z udziałem członka KRPA 84 231 249 

Liczba wniosków o leczenie skierowanych do KRPA przez 
MZI 

11 19 11 

 

4. Zwiększano kompetencje pracowników instytucji i służb z terenu miasta Wągrowca w zakresie 
przeciwdziałania przemocy i pomocy osobom uzależnionym i współuzależnionym. W roku 2020 z form 
zdalnego dokształcania skorzystały trzy osoby. 

5. MOPIRPA prowadził edukację publiczną w obszarze profilaktyki zachowań ryzykownych, problematyki 
uzależnienia od środków psychoaktywnych, przeciwdziałania przemocy w rodzinie i promocji zdrowego stylu 
życia m.in. poprzez:   

• zaangażowanie jednostek Gminy Miejskiej w kampanię profilaktyczno-edukacyjną Zachowaj Trzeźwy 
Umysł dla uczniów, rodziców, nauczycieli, 

• promocję wśród nauczycieli, pedagogów, wychowawców konferencji pt. „Programy rozwijające 
kompetencje wychowawcze rodziców, sprzyjające kształtowaniu postaw i zachowań prozdrowotnych 
dzieci i młodzieży”, 

• całoroczne prowadzenie strony internetowej MOPIRPA, gdzie publikowane były materiały edukacyjne  
z zakresu uzależnień i przemocy, a zwłaszcza artykuły dotyczące problematyki uzależnień i przemocy  
w czasie epidemii koronawirusa, 

• zakup i  dystrybucję wśród nauczycieli/pedagogów szkół czasopisma REMEDIUM dot. profilaktyki 
problemowej i promocji zdrowia psychicznego. 

• dystrybucję materiałów profilaktycznych i informacyjnych dotyczących uzależnień i przemocy wśród 
różnych grup odbiorców. 

 
6. W szkołach podległych Gminie Miejskiej Wągrowiec prowadzono działania wychowawcze, edukacyjne  

i informacyjne adresowane do dzieci, młodzieży, rodziców i wychowawców na temat zagrożeń wynikających  
z picia alkoholu oraz używania środków odurzających wdrażając programy profilaktyki uniwersalnej  
i selektywnej zalecane w ramach Systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia 
psychicznego. Zrealizowano rekomendowane programy profilaktyczne „Program Domowych Detektywów”, 
„Spójrz Inaczej” oraz projekt „Nawigacja w Kryzysie”. Łącznie we wszystkich programach profilaktycznych 
realizowanych w wągrowieckich szkołach podstawowych w 2020 r. uczestniczyło 4 428 osób (2855 w 2019),  
w tym w programach rekomendowanych 735 osób (1707 w 2019). 97% wszystkich uczniów uczestniczyło  
w jednorazowych prelekcjach i pogadankach na temat uzależnień, a 39% w różnorodnych konkursach.  

7. W 2020 r. szkolenie/warsztaty dla rodziców w obszarze profilaktyki problemowej odbyło się w SP2, a  dla  
nauczycieli - w dwóch szkołach podstawowych. Ośmioro nauczycieli/wychowawców uczestniczyło  
indywidualnie w szkoleniach/kursach z zakresu pracy profilaktycznej z dziećmi i młodzieżą. SP1 prowadziła 
warsztaty dla rodziców z wykorzystaniem walizki z atrapami narkotyków i dopalaczy. Dwie szkoły 
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przeprowadziły diagnozy uczniów w zakresie występujących w szkołach i placówkach systemu oświaty 
czynników ryzyka i czynników chroniących oraz oceny zjawiska używania środków psychoaktywnych wśród 
uczniów. 

8. W Wągrowcu podejmowane były działania edukacyjno-zapobiegawcze wobec nietrzeźwych kierowców. 
MOPIRPA zapewniał możliwość samodzielnego sprawdzania stanu trzeźwości kierowców w ogólnodostępnym 
alkomacie w hallu dworca PKP.  

9. Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2020 r. prowadziła czynności zmierzające do 
nałożenia obowiązku leczenia odwykowego  na osoby, które nie wyraziły zgody na terapię dobrowolną i nie 
podjęły leczenia, a swoim zachowaniem powodowały wiele szkód zdrowotnych, społecznych i ekonomicznych 
zarówno sobie, jak i członkom rodziny oraz społeczności lokalnej. Ponadto każdorazowo prowadziła rozmowy 
motywujące do podjęcia dobrowolnego leczenia odwykowego oraz badała, czy w procedowanych sprawach 
występuje problem przemocy w rodzinie. Praca Komisji w roku minionym prowadzona była zarówno w trybie 
zdalnym, jak i stacjonarnym, w przypadku konieczności spotkania z interesantami. 

Działania KRPA 2018 2019 2020 

Liczba nowych wniosków do KRPA / podjętych postępowań 42/42 53/39 30/30 

Liczba postępowań kontynuowanych z lat wcześniejszych 27 52 25 

Liczba wniosków do sądu o nałożenie obowiązku leczenia 
odwykowego 

21 19 29 

Liczba osób, które wyraziły zgodę na dobrowolne leczenie 
odwykowe  

23 31 11 

 

10.  Komisja wydała także 31 opinii  w 2020 r. (19 w 2018, 20 w 2019) dla przedsiębiorców ubiegających się  
o zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych. Wszyscy przedsiębiorcy posiadający zezwolenia  detaliczne 
otrzymywali materiały edukacyjne w ramach projektu „MASZ WPŁYW” dotyczące niesprzedawania alkoholu 
osobom nieletnim. 

11.  Miasto Wągrowiec wspierało także środowiska samopomocowe poprzez nieodpłatne udostępnianie sali  
w MOPiRPA na mityngi AA i Al-anon w okresie przed wybuchem pandemii koronawirusa. 

III. Finanse Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: 
 

a) dochody 

Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta 

Wągrowca przyjęty został uchwałą Nr XVII/118/2019 z dnia 19 grudnia 2019r. Rady Miejskiej. Na jego realizację  

przeznacza się środki finansowe pochodzące z opłat wnoszonych przez przedsiębiorców prowadzących sprzedaż 

detaliczną lub gastronomiczną napojów alkoholowych na terenie miasta. Tytułem tychże opłat w 2020 r. miasto 

uzyskało dochód w kwocie 748 201,98 zł tj. o ponad 47,6 tys. zł wyższy niż w roku poprzednim. 

 

Dochód miasta z tytułu 

zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych 

Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020 

674 547,21 zł 700 591,00 zł 748 201,98 zł 
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b) wydatki 

Na  realizację zadań zapisanych w Programie Gmina Miejska Wągrowiec przeznaczyła w roku 2020 środki 

finansowe w kwocie 742 000 zł (20,0 tyś. – zwalczanie narkomanii, 722 000 zł – przeciwdziałanie alkoholizmowi). 

Wykorzystanie środków finansowych w 2020 r. wyniosło ogółem 585 861,44zł  (7.556,19zł – zwalczanie 

narkomanii, 578 305,25zł – przeciwdziałanie alkoholizmowi), tj. 78,95%, co spowodowane było w głównej 

mierze brakiem możliwości realizowania niektórych zadań z powodu epidemii COVID-19. 

 

Wydatki miasta na 

realizację Programu 

Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020 

710 361,35 zł 710 768,51 zł 585 861,44 zł   

 

 

IV. Ocena sytuacji w omawianej dziedzinie (z uwzględnieniem szczególnych potrzeb i zaangażowania 
finansów Miasta) 

W ostatnich trzech latach obserwuje się znaczny wzrost obrotu napojami alkoholowymi na terenie miasta 

Wągrowca, a co za tym idzie wzrost ilości spożywanego alkoholu w przeliczeniu na jednego dorosłego 

mieszkańca miasta. W tym samym czasie nieznacznie wzrosła też liczba punktów sprzedaży detalicznej alkoholu,  

a ustabilizowała się liczba lokali gastronomicznych posiadających zezwolenie na sprzedaż alkoholu.  

 

*na podstawie oświadczeń złożonych przez przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych, w pełnych złotych. 
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Według danych statystycznych Urzędu Miejskiego na koniec 2020 r. miasto Wągrowiec liczyło 24 972 

mieszkańców, w tym 19 504 mieszkańców pełnoletnich. 

Liczba wszystkich punktów sprzedaży napojów alkoholowych w Wągrowcu wynosiła na koniec 2020 r. 94, co 

znacznie przewyższa zalecaną przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) liczbę punktów sprzedaży alkoholu na 

jednego mieszkańca, która nie powinna przekraczać wskaźnika - 1 punkt na 1000 do 1500 mieszkańców.  

W Wągrowcu w 2020 roku na 1 punkt sprzedający napoje alkoholowe przypadało 258 mieszkańców.  

Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych w Wągrowcu w latach 2018-2020. (źródło UM W-c) 

 

Powyższe dane mogą budzić uzasadnioną obawę wzrostu problemów społecznych w Wągrowcu wynikających  

z nadmiernego spożycia napojów alkoholowych. Konieczne jest zatem permanentne podnoszenie poziomu 

wiedzy i świadomości mieszkańców Wągrowca, podejmowanie działań zmierzających do zmiany struktury 

spożycia i wzorów używania napojów alkoholowych oraz prowadzenie skoordynowanych działań 

profilaktycznych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych. Tym celom służyć ma rokrocznie podejmowany uchwałą 

Rady Miejskiej w Wągrowcu program realizujący zadania własne gminy wynikające z ustawy o wychowaniu  

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Również 

niewątpliwą przyczyną wzrostu spożycia alkoholu jest przedłużająca się pandemia koronawirusa i związany z nią 

okres długotrwałej izolacji społecznej, pracy zdalnej oraz coraz częściej spotykanej depresji wśród dorosłej części 

społeczeństwa, jak i dzieci. Z powodu stanu pandemii w roku 2020r. niektóre z zadań ujętych w programie 

realizowane były w ograniczonym zakresie, jak np. rekomendowane programy profilaktyczne w  szkołach, 

działania Świetlicy Socjoterapeutycznej dla Dzieci, a realizacja niektórych z nich wręcz nie była możliwa np. 

organizacja kolonii lub realizacja programów wsparcia dla rodziców, czy profilaktycznych programów 

środowiskowych. Konkludując, należy prognozować nasilenie występowania negatywnych zjawisk społecznych 

oraz uzależnień w najbliższych latach oraz konieczność podejmowania przez miasto zintensyfikowanych działań  

w tym obszarze.  

10. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 
na terenie miasta Wągrowca w 2020 roku. 

 

1) Zestawienie danych dotyczących bezdomnych zwierząt: 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Przyjęcia zwierząt do 

schroniska 
44 40 89 35 53 24 

Odbiór przymusowy 0 0 0 0 0 0 

Adopcje 29 20 23 43 52 15 

Odbiór przez właściciela 12 9 6 10 15 5 

Eutanazja/śmierć 11 12 34 1 1 1 

Liczba przeprowadzonych 

akcji odłowu zwierząt 
55 38 71 61 52 29 
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2) Wysokość kosztów poniesionych na odłowienie, transport i utrzymywanie zwierząt w schronisku: 

Rok 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Koszt 

odłowienia, 

transportu  

i utrzymywania 

zwierząt  

w schronisku 

108 423,76 zł 96 597,99 zł 109 692,34 zł 121 155,13 zł 128 370,18 zł 100 457,79 zł 

 

W roku 2020 dokonano 132 zabiegów kastracji kotów i kotek wolnożyjących. Zakupiono również ponad 700 kg 

karmy. Dokarmianiem kotów wolnożyjących w roku 2020 zajmowało się 13 społecznych opiekunów. 

 

11. Program Ochrony Środowiska. 

 

Na terenie miasta znajdują się: 

 4 parki spacerowo-wypoczynkowe i obiekty o łącznej powierzchni 16,20 ha; 

 7 zieleńców o łącznej powierzchni 7.10 ha; 

 Zieleń uliczna o łącznej powierzchni 22,00 ha; 

 tereny zieleni osiedlowej o łącznej powierzchni 0.50 ha; 

 żywopłoty nieformowane i formowane o łącznej długości 5150 m.b.; 

 5 cmentarzy o łącznej powierzchni 16,10 ha. 
 

Place gier i zabaw: 

1) plac zabaw, siłownia, linarium i miasteczko ruchu w Parku 600-lecia; 

2) plac zabaw i boisko na Placu Wrzosowym; 

3) plac zabaw, siłownia plenerowa przy ul. Powstańców Wlkp.; 

4) plac zabaw przy ul. Mikołajczyka; 

5) plac zabaw, siłownia plenerowa przy ul. Straszewskiej; 

6) plac zabaw przy ul. P.E. Strzeleckiego; 

7) kompleks boisk, skrzyżowanie ul. Głównej Osiedla i ul. Berdychowskiej; 

8) plac zabaw, boisko przy ul. Zespołowej; 

9) plac zabaw przy ul. Wiśniowej; 

10) boiska sportowe na Os. Wschód; 

11) siłownia plenerowa na promenadzie Jeziora Durowskiego ul. Jeziorna. 
 

Ponadto na terenie miasta znajdują się: 

 

- Stojaki na rowery: 

 na terenie miasta usytuowane są 24 stojaki rowerowe  

- Ławki: 

 na terenie miasta ustawione są 84 ławki – w roku 2020 nie dokonano zakupu nowych ławek, dokonano 
napraw uszkodzeń istniejących ławek oraz wymieniono zużyte drewniane elementy 

 
- Stacje Psi Pakiet: 

 na terenie miasta zamontowanych jest 49 psich pakietów, z czego w 2020 kupiono 2 sztuki. 
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 Kosze uliczne: 

 na terenie miasta zamontowanych jest 533 koszy ulicznych – z czego w roku 2020 zakupiono 104 sztuki. 
 
Nasadzenia zieleni: 

 w roku 2020 dokonano nasadzeń krzewów i bylin w ilości 2 790 szt. m.in. na ul. Kościuszki, 
Przemysłowej, Janowieckiej, Kcyńskiej, Reja, Gnieźnieńskiej, 

 nasadzono 20 sztuk drzew -  na wschodniej promenadzie jeziora Durowskiego, 
oprócz ww. nasadzeń  stworzono pierwszą w Wągrowcu łąkę kwietną w Parku 600-lecia. W następnych 
latach planowane jest utworzenie większej ilości łąk kwietnych, 

 

ZASOBY PRZYRODNICZE 

Na terenie Wągrowca występuje dość duże zróżnicowanie florystyczne mimo miejskiego charakteru 

jednostki. Według klasyfikacji przyrodniczo-leśnej teren miasta jest zaliczany do III Krainy Wielkopolsko-

Pomorskiej, VII Dzielnicy Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej. Kraina ta zajmuje zachodnią część Pasa Wielkich Dolin, 

odznaczającego się w klimacie stopniowym wzrostem kontynentalizmu z zachodu na wschód. 

Trwałym elementem krajobrazu miasta jest występowanie terenów zielonych i pokrytych roślinnością. Na 

roślinność miejską składają się tereny trwale pokryte zielenią, do których zalicza się ekosystemy leśne, tereny 

zadrzewione i zakrzewione, łąki, pastwiska oraz niewielką ilość terenów szuwarowo-bagiennych. 

Miasto posiada znaczne obszary leśne, które tworzą przede wszystkim dwa kompleksy, zlokalizowane  

w północnej i południowo-wschodniej części miasta, łączna ich powierzchnia wynosi 229,16 ha. Lesistość 

analizowanej jednostki wynosi 12,9% (wg danych GUS, 2019). 

W Wągrowcu przeważają drzewostany w wieku 80 – 100 lat, rosnące na siedliskach żyznych. W kompleksie 

północnym jest to las na siedlisku lasu świeżego (Lśw) z drzewostanem dębowo-sosnowym z domieszką buka 

(około 55% powierzchni leśnej w mieście), następnie las na siedlisku boru mieszanego świeżego (BMśw)  

z drzewostanem sosnowym z domieszką dębu i buka, który zajmuje około 20% powierzchni. Las na siedlisku lasu 

mieszanego świeżego (LMśw) zajmuje około 15% powierzchni Wągrowca. Panującym tutaj drzewostanem jest 

sosna, dąb i buk. 

Pozostałe siedliska: las wilgotny (Lw), las mieszany wilgotny (LMw), ols jesionowy (OlJ), ols (Ol) zajmują 

około10% powierzchni leśnej miasta. 

Administracyjnie lasy tej jednostki wchodzą w skład Nadleśnictwa Durowo. Nadleśnictwo administruje 

lasami stanowiącymi własność Skarbu Państwa oraz na podstawie porozumienia ze Starostą Wągrowieckim, 

lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa. 

Na terenach leśnych występują cenne siedliska przyrodnicze, takie jak:  

 łęgowe lasy dębowo  –  wiązowo  –  jesionowe (ok. 1,24 ha), 

 łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (ok. 10,47 ha), 

 grądy środkowoeuropejskie i subkontynentalne (ok. 50,77 ha), 

 niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (ok. 1,74 ha). 

Lasy na terenie miasta są pielęgnowane i utrzymywane zgodnie z dobrą praktyką leśną. Uprawy są na 

bieżąco wykaszane, w młodnikach wykonywane są czyszczenia, a w starszych drzewostanach trzebieże. Stan 

sanitarny lasów ocenia się jako dobry, nie są one zagrożone owadami czy innymi szkodnikami. 

Poza zbiorowiskami leśnymi, roślinność nieleśna miasta pełni ważną funkcję przyrodniczą. Szczególną rolę 

odgrywają zbiorowiska łąkowe, torfowe i szuwarowe w dolinach rzek, przede wszystkim Wełny, Nielby i Strugi 

Gołanieckiej. 
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Uzupełnieniem ww. zespołów roślinności naturalnej jest urządzona roślinność parków miejskich, cmentarzy, 

ogrodów działkowych oraz liczne zadrzewienia i zieleńce. 

Fauna 

Urozmaicony charakter krajobrazu Pojezierza Chodzieskiego, na którym położony jest Wągrowiec sprawia, 

że nawet na tak niewielkim obszarze, którego znaczna część to tereny w pełni zurbanizowane, dla wielu 

gatunków wolno żyjących zwierząt istnieją korzystne warunki bytowania. 

Jeśli chodzi o atrakcyjne siedliska dla zwierząt, to o pewnej wyjątkowości stanowią niewielkie zbiorniki 

wodne, obszar terenów podmokłych, skwery oraz parki o bogatej szacie roślinnej. Jednak na terenie Wągrowca 

nie jest prowadzona ochrona gatunkowa zwierząt. 

Najcenniejsze pod względem faunistycznym obszary miasta to: Park 600-lecia, skwery, obszar szuwarowy, 

zarośla i zadrzewienia występujące w pobliżu cieków wodnych oraz rzeki Wełny i Nielby, a także ogródki 

działkowe. 

 

Obszary chronione i cenne przyrodniczo 

Na niewielkim obszarze w południowo-zachodniej części miasta przebiega korytarz ekologiczny – Lasy 

Nadnoteckie - Lasy Poznańskie (korytarz ekologiczny to obszar umożliwiający migrację zwierząt, roślin lub 

grzybów). Korytarz ten obejmuje zachodnie i północne obrzeża jeziora Łęgowskiego. 

Zachowanie drożności korytarzy ekologicznych powinno polegać przede wszystkim na ich ochronie przed 

zabudowaniem, przegrodzeniem i na tworzeniu nowych nasadzeń. 

Miasto położone jest poza obszarami Natura 2000, ale jednostka wchodzi w skład np. obszaru chronionego 

krajobrazu. 

Obszar chronionego krajobrazu 

Na terenie miasta ustanowiono Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina Wełny i Rynna Gołaniecko-

Wągrowiecka. Aktualną podstawą prawną dla tego obszaru jest Rozporządzenie Nr 5/98 Wojewody Pilskiego  

z dnia 15 maja 1998 r. w sprawie ustanowienia obszarów chronionego krajobrazu w województwie pilskim (Dz. 

Urz. Województwa Pilskiego nr 13/1998). OChK obejmuje gminy Gołańcz, Wągrowiec, Rogoźno i Ryczywół. 

Powierzchnia ogólna tego obszaru to 22 640 ha, w tym udział lasów wynosi 48,4%, a udział wód  

9,1%. W skład obszaru chronionego krajobrazu wchodzi około 1 485 ha tj. 82,9% powierzchni miasta. 

Na system obszaru chronionego składają się przede wszystkim rozległe kompleksy leśne, rynny jeziorne oraz 

dolinne łączniki ekologiczne Wełny, Małej Wełny, Strugi Sokołowskiej oraz Rudki (w dużej części na obszarze 

Gminy Wiejskiej Wągrowiec) z bogatą i unikalną florą i fauną. Dopełnieniem walorów krajobrazowych są rozległe 

łąki, położone u podnóża moreny czołowej, dość liczne parki podworskie, zadrzewienia przydrożne i śródpolne. 

Rozwój gospodarczy na obszarze chronionego krajobrazu powinien być ukierunkowany na gałęzie 

wynikające z naturalnej predyspozycji terenu: gospodarka leśna i rolna, rybactwo, turystyka i wypoczynek. 

Rozwój przemysłu i urbanizacji winien być ograniczony do niezbędnego minimum, uzasadnionego potrzebami 

miejscowej ludności i opartego na wykorzystaniu miejscowych zasobów. Obowiązywać powinna wzmożona 

ochrona czystości wód, powierzchni ziemi i powietrza, uwzględniona w miejscowym planie zagospodarowania 

terenu. 

Na kolejnej rycinie przedstawiono lokalizację OChK na tle miasta. Obszar ten rozciąga się od południowych 

granic gminy Gołańcz, przez gminę wiejską Wągrowiec, obejmuje praktycznie cały Wągrowiec (poza jego 

południowymi rejonami), a dalej ciągnie się w gminie Rogoźno, kończąc swoje granice na południu gminy 

Ryczywół. 
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Ryc. Lokalizacja OChK na terenie miasta  Źródło: serwis geoserwis.gdos.gov.pl/mapy 

Użytki ekologiczne 

Na terenie Wągrowca prawnymi formami ochrony przyrody są także użytki ekologiczne. Jak do tej pory 

ustanowiono dwa takie obszary: 

 użytek ekologiczny – „Wągrowiecka Ostoja”, siedlisko przyrodnicze i stanowisko rzadkich lub chronionych 

(Uchwała Nr XII/73/2011 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 27.10.2011 r. w sprawie ustanowienia użytków 

ekologicznych na terenie miasta Wągrowca - Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2011 nr 320 poz. 5220). 

Użytek położony jest na obszarze ujścia rzeki Wełny do Jeziora Łęgowskiego i obejmuje działki ewidencyjne 

nr: 2389, 2390, 2391, 2984, 3440, 3438, 3439, 5321, 5322, 5323, 5324, 5325, 5326, 5327 oraz częściowo 

2388, 2392, 2393, 2985/1, 5318/3, 5320/1. 

 użytek ekologiczny - „Śmieszka” położony również na obszarze ujścia rzeki Wełny do Jeziora Łęgowskiego 

(Uchwała Nr XII/73/2011 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 27.10.2011 r. w sprawie ustanowienia użytków 

ekologicznych na terenie miasta Wągrowca, Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2011 r. nr 320 poz. 5220). 

Użytek obejmuje północną część działki ewidencyjnej nr 5318/3. 

Na kolejnej rycinie przedstawiono lokalizację użytków ekologicznych na terenie Wągrowca. Użytek północny 

Wągrowiecka Ostoja jest terenem bogatym w awifaunę wodną oraz trzcinowiska, a także ze względu na 

koncentrację najważniejszych siedlisk rozrodczych płazów w Wągrowcu. Natomiast użytek południowy, 

Śmieszka, charakteryzuje się nagromadzeniem kolonii lęgowej śmieszek. 

 

 

Ryc. Lokalizacja użytków ekologicznych na terenie miasta Źródło: serwis geoserwis.gdos.gov.pl/mapy 
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Pomniki przyrody 

Na pomniki przyrody ożywionej składają się pojedyncze drzewa, grupy drzew oraz aleje. Na terenie 

Wągrowca ustanowiony został jeden pomnik przyrody – drzewo „Barbara”, które rośnie na terenie ogródków 

działkowych Nadleśnictwa Durowo (podstawa prawna: Uchwała nr XXIX/213/2009 Rady Gminy w Wągrowcu  

z dn. 31.03.2009 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody). 

Ochrona gatunkowa 

Należy zaznaczyć, że na przedmiotowym terenie z pewnością występują stanowiska roślin, zwierząt  

i grzybów objętych ochroną gatunkową w myśl: 

- rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin  

(Dz. U. z 2014 r. poz. 1409), 

- rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt  

(Dz. U. z 2016 r. poz. 2183), 

- rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów 

(Dz. U. z 2014 r. poz. 1408). 

Wobec chronionych gatunków zwierząt, roślin i grzybów obowiązują zakazy wynikające z ww. rozporządzeń  

i art. 51 i 52 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r., poz. 2134 ze zm.). 

Waloryzacja przyrodnicza przeprowadzona na cele ustanowienia użytków ekologicznych związanych  

z Jeziorem Łęgowskim, wskazuje na występowanie wielu cennych gatunków zwierząt w północnych rejonach 

jeziora, wzdłuż Strugi Gołanieckiej i Wełny. Jest to teren podmokły, z licznymi oczkami wodnymi. Inwentaryzacja 

przyrodnicza tego terenu wskazała występowanie następujących gatunków płazów, gadów, ptaków i ssaków: 

1) gatunki płazów: traszka zwyczajna, kumak nizinny, grzebiuszka ziemna, ropucha szara, ropucha zielona, 

rzekotka drzewna, żaba trawna, żaba moczarowa, żaba śmieszka, żaba jeziorkowa, żaba wodna, 

2) gatunki gadów: jaszczurka zwinka, jaszczurka żyworodna, padalec zwyczajny, zaskroniec zwyczajny, 

3) gatunki ptaków: łabędź niemy, łabędź krzykliwy, gęś zbożowa, gęś białoczelna, gęgawa, świstun, rożeniec, 

krakwa, cyraneczka, krzyżówka, cyranka, płaskonos, głowienka, czernica, gągoł, nurogęś, przepiórka, bażant, 

nur czarnoszyi, perkozek, perkoz dwuczuby, perkoz rdzawoszyi, zausznik, kormoran, bąk, bączek, czapla 

biała, czapla siwa, bocian czarny, bocian biały, trzmielojad, kania czarna, kania ruda, bielik, błotniak 

stawowy, jastrząb, krogulec, myszołów, rybołów, pustułka, kobuz, wodnik, kropiatka, kokoszka, łyska, 

żuraw, czajka, bekasik, kszyk, brodziec śniady, krwawodziób, kwokacz, samotnik, łęczak, brodziec piskliwy, 

mewa mała, śmieszka, mewa siwa, mewa żółtonoga, mewa srebrzysta, mewa białogłowa, rybitwa rzeczna, 

rybitwa czarna, rybitwa białoskrzydła, gołąb miejski, siniak, grzywacz, sierpówka, turkawka, kukułka, 

uszatka, puszczyk, jerzyk, zimorodek, dudek, krętogłów, dzięcioł zielony, dzięcioł czarny, dzięcioł duży, 

dzięcioł średni, dzięciołek, dzierlatka, lerka, skowronek, brzegówka, dymówka, oknówka, świergotek 

łąkowy, pliszka żółta, pliszka siwa, jemiołuszka, strzyżyk, pokrzywnica, rudzik, słowik szary, słowik rdzawy, 

podróżniczek, kopciuszek, pleszka, pokląskwa, białorzytka, kos, kwiczoł, śpiewak, droździk, paszkot, 

świerszczak, strumieniówka, brzęczka, rokitniczka, łozówka, trzcinniczek, trzciniak, zaganiacz, piegża, 

cierniówka, gajówka, kapturka, świstunka leśna, pierwiosnek, piecuszek, mysikrólik, muchołówka szara, 

wąsatka, raniuszek, sikora uboga, czarnogłówka, sosnówka, bogatka, modraszka, kowalik, pełzacz leśny, 

pełzacz ogrodowy, remiz, wilga, gąsiorek, srokosz, sójka, sroka, kawka, gawron, wrona siwa, kruk, szpak, 

wróbel, mazurek, zięba, jer, kulczyk, dzwoniec, szczygieł, czyż, makolągwa, czeczotka, gil, grubodziób, 

trznadel, potrzos, potrzeszcz, 

4) gatunki ssaków: jeż wschodni, kret europejski, zębiełek karliczek, ryjówka aksamitna, ryjówka malutka, 

nocek rudy, mroczek późny, karlik większy, borowiec wielki, gacek brunatny, wiewiórka pospolita, bóbr 

europejski, karczownik ziemnowodny, nornik północny, nornik zwyczajny, piżmak, mysz polna, mysz leśna, 
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królik europejski, zając szarak, jenot, lis pospolity, wydra europejska, kuna domowa, kuna leśna, borsuk, 

łasica, norka amerykańska, tchórz zwyczajny, dzik, sarna, jeleń. 

Zgodnie z opracowaniem „Obszary ważne dla ptaków w okresie gniazdowania oraz migracji na terenie 

województwa wielkopolskiego”, które przygotowane zostało na zlecenie Wielkopolskiego Biura Planowania 

Przestrzennego w 2008 r., na obszarze analizowanej jednostki wyznaczono jeden taki obszar - Jeziora koło 

Wągrowca (Rgielskie, Bracholińskie, Łeknieńskie). 

Ze względu na wzmożone wykorzystywanie przez ptaki przestrzeni powietrznej wokół miejsc, w których się 

gromadzą (miejsca odpoczynku, żerowiska, noclegowiska) wyznaczono wokół nich strefy buforowe o szerokości 

do około 2 km. Poprowadzono je wzdłuż łatwo identyfikowalnych w terenie linii (drogi, cieki, granica lasu).  

W sytuacji, w której lokalizacja żerowisk ptaków (głównie gęsi) została dobrze rozpoznana i stwierdzono,  

że znajduje się ona dalej niż 2 km od zbiornika wodnego będącego noclegowiskiem, wyznaczono strefę 

o większej szerokości obejmującej także żerowiska. Zasadniczo strefy buforowe wyznaczano w przypadku 

zbiorników wodnych. W niektórych przypadkach dla zabezpieczenia miejsc dolotowych bądź żerowisk ptaków, 

wyznaczano je również wokół obszaru Natura 2000 (najczęściej tylko w przypadku jego fragmentu). Dotyczy to 

głównie fragmentów, gdzie granica obszaru biegnie po zbiornikach wodnych bądź po granicy lasu. Ostoje ptaków 

wyznaczano niezależnie od istniejących już obszarowych form ochrony przyrody. Przy opisie walorów 

ornitologicznych skupiono się głównie na ptakach wodnych i drapieżnych o średniej i dużej wielkości, najbardziej 

narażonych na kolizje z przeszkodami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ryc. Lokalizacja na terenie miasta obszarów ważnych dla ptaków  

w okresie gniazdowania oraz migracji Źródło: www.wbpp.poznan.pl 

 

Wskazany obszar – Jeziora w pobliżu Wągrowca, to ważne w regionie lęgowisko gęgawy (kilkadziesiąt par), 

błotniaka stawowego (10–14 par) oraz bąka (co najmniej 4–6 huczących samców). Jest to także miejsce 

koncentracji ptaków w czasie migracji. Obszar ten stanowi noclegowisko gęsi zbożowych i białoczelnych (do 

5500 os.). 
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Program Ochrony Środowiska 

 

Program Ochrony Środowiska dla miasta Wągrowca na lata 2017 – 2020 z perspektywą do 2024 analizuje 

istniejący stan poszczególnych komponentów środowiska przyrodniczego oraz przedstawia cele i zadania 

konieczne do realizacji w poszczególnych obszarach interwencji. Mają one zachować dobry stan środowiska,  

a tam gdzie konieczna jest poprawa – przedstawić zadania naprawcze. 

Podczas opracowania dokumentu korzystano z dostępnych danych, kierując się zasadą, że powinny być one 

zestandaryzowane i porównywalne chociażby w skali czasowej. Przy sporządzaniu programu posługiwano się 

metodą opisową, która polegała na charakterystyce zasobów środowiska gminy, określeniu stanu środowiska 

przyrodniczego i jego zagrożeń (zagrożeń wewnętrznych oraz zewnętrznych). Do opisu posłużono się danymi 

pochodzącymi z Urzędu Miejskiego w Wągrowcu, Starostwa Powiatowego w Wągrowcu oraz z innych jednostek  

i podmiotów działających na tym terenie. Do przeprowadzenia analizy zostały wykorzystane również dane 

zgromadzone przez WIOŚ, GUS, dostępną literaturę tematu oraz ustalenia własne. 

Podstawą diagnozy było określenie stanu aktualnego środowiska, który warunkuje odporność systemu 

przyrodniczego na jego zagospodarowanie i użytkowanie. 

Cele ekologiczne oraz kierunki interwencji określono na podstawie zdiagnozowanego stanu środowiska 

przyrodniczego oraz stwierdzonych aktualnych presji na zasoby przyrodnicze występujących po stronie 

wykorzystania środowiska przez człowieka. 

Położenie miasta nad jeziorami oraz bliskie sąsiedztwo kompleksów leśnych powoduje, że cała gmina jest 

ośrodkiem turystyki i wypoczynku. Poza tym miasto aktualnie ma charakter handlowo usługowy i pełni ważną 

funkcję administracyjną. Większość przedsiębiorstw na terenie jednostki stanowią małe i średnie zakłady 

usługowe. Miasto posiada bardzo korzystne powiązania komunikacyjne zarówno drogowe jak i kolejowe. 

Szczególnie wartościowe są dolina Wełny - koryto rzeki i trasa zalewowa oraz Rynna Gołaniecko-Wągrowiecka,  

w której znajduje się Jez. Durowskie. 

Obecny program ochrony środowiska uwzględnia z jednej strony stan aktualny środowiska, presje na 

wykorzystanie zasobów środowiskowych, obszary problemowe, słabe strony i zagrożenia, a z drugiej opiera się 

na zrealizowanych inwestycjach zaplanowanych w POŚ na ubiegłe lata. Analizując realizację Programu  

w ostatnich latach należy zwrócić uwagę w szczególności na wykonanie takich zadań jak: termomodernizacja 

obiektów użyteczności publicznej, wdrożenie programu usuwania azbestu, wykonanie wielu nasadzeń w pasach 

drogowych, rewitalizacja Rynku i rekultywacja Jeziora Durowskiego. Ważnym zadaniem jest kontynuacja 

rekultywacji Jeziora Durowskiego, której efekty przyczyniają się do poprawy jakości wody oraz umożliwią 

odtworzenie siedlisk związanych pierwotnie z tym ekosystemem. Aktualny POŚ podejmuje się kontynuacji 

działań już realizowanych oraz wskazuje na nowe działania. 

Czynnikami, które mogą zagrażać jakości środowiska są głównie czynniki antropogeniczne, w tym przede 

wszystkim rozwijająca się działalność gospodarcza, rozwijająca się zabudowa, korzystanie z zasobów środowiska 

(pobór wód, zrzut ścieków komunalnych i przemysłowych, emisja hałasu, pyłów i gazów, zanieczyszczenia 

powietrza). 

Na tle wskazań oraz założeń dokumentów wyższego szczebla określono dla Miasta Wągrowca następujące 

kierunki interwencji, w ramach których przez kolejne lata będzie zachodzić konieczność podejmowania działań  

w celu poprawy stanu środowiska przyrodniczego: 

1) zmniejszanie zanieczyszczeń powietrza do dopuszczalnych / docelowych poziomów w zakresie B(a)P  
i pyłów zawieszonych, 

2) ograniczenie oddziaływania przemysłu i energetyki zawodowej na jakość powietrza, 
3) ograniczenie oddziaływania transportu na jakość powietrza i klimat, 
4) uwzględnianie zagrożeń zmian klimatu we wszystkich sektorach zarządzania miastem, 
5) minimalizacja uciążliwości związanych z hałasem komunikacyjnym i oddziaływania wibracji, 
6) ograniczenie uciążliwości związanych z hałasem przemysłowym, 
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7) modernizacja infrastruktury i emitorów promieniowania elektromagnetycznego, 
8) rozbudowa i modernizacja infrastruktury zapewniającej właściwą meliorację terenu, retencjonowanie wód 

i ochronę przeciwpowodziową, 
9) poprawa jakości jednolitych części wód powierzchniowych w kontekście współpracy ponadregionalnej, 

10) utrzymanie dobrej jakości jednolitych części wód podziemnych, 
11) rozwój i modernizacja sieci wodociągowej, 
12) rozwój kompleksowej gospodarki ściekowej pod kątem sanitarnym i gospodarowania wodami 

deszczowymi, 
13) zabezpieczenie powierzchni ziemi przed nielegalną eksploatacją kopalin, 
14) ochrona gleb przed degradacją chemiczną i fizyczną, 
15) poprawa efektywności selektywnego systemu zbierania i odbioru odpadów komunalnych w celu 

osiągnięcia poziomów recyklingu określonych przez prawo, 
16) intensyfikacja demontażu wyrobów zawierających azbest, 
17) ochrona chronionych i rzadko występujących gatunków roślin, zwierząt i grzybów, 
18) rozbudowa terenów zieleni urządzonej, 
19) ochrona terenów nadwodnych i ich prawidłowe zagospodarowanie, 
20) ochrona zasobów leśnych, 
21) zapobieganie poważnym awariom oraz eliminacja i minimalizacja skutków w razie ich wystąpienia. 

W odniesieniu do Programu ochrony środowiska jednostkami, na których spoczywać będą zadania wskazane do 

realizacji w ramach określonych kierunków interwencji będzie gmina, samorząd powiatowy oraz podmioty 

korzystające ze środowiska i zarządcy infrastruktury działający na terenie obszaru. Całościowe zarządzanie 

środowiskiem w jednostce będzie odbywać się na kilku szczeblach. W stosunku do niektórych zadań gmina 

będzie pełnić tylko rolę monitorującą realizację danego zadania. 

Każda jednostka wskazana w harmonogramie realizacyjnym programu ma do dyspozycji różne drogi 

finansowania poszczególnych zadań. Do najważniejszych programów zalicza się Program Operacyjny 

Infrastruktura i Środowisko, Regionalny Program Operacyjny Województwa Wielkopolskiego, Program Rozwoju 

Obszarów Wiejskich, Program Działań Na Rzecz Środowiska i Klimatu Life. Środki finansowe mogą być kierowane 

z Urzędu Marszałkowskiego, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, a także Banku Ochrony Środowiska. 

W procesie wdrażania Programu ważna jest kontrola przebiegu tego procesu oraz ocena stopnia realizacji zadań 

w nim wyznaczonych z punktu widzenia osiągnięcia założonych celów. Program wskazuje konieczność 

raportowania realizacji założeń dokumentu co dwa lata. 

Rekultywacja Jeziora Durowskiego 

Miasto Wągrowiec od 2008 roku realizuje projekt rekultywacji Jeziora Durowskiego. Metody rekultywacji 

Jeziora Durowskiego zostały wybrane w oparciu o opracowanie „Stan jakości wód i możliwości rekultywacji 

Jeziora Durowskiego” autorstwa prof. dr hab. Ryszarda Gołdyna oraz dr Beaty Messyasz pracowników 

naukowych Wydziału Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Celem wybranych zabiegów 

rekultywacyjnych było w pierwszej kolejności powstrzymanie postępujących niekorzystnych procesów 

zachodzących w jeziorze, postępującej eutrofizacji, zakwitów sinicowych oraz odtleniania głębszych warstw 

wody jeziora. Metody te zostały wybrane jako optymalne pod względem zarówno ekologicznym, jak  

i ekonomicznym.  

W celu uzyskania pożądanych efektów poprawy jakości wód Jeziora Durowskiego wybrano 3 metody 

rekultywacji: 

 napowietrzanie za pomocą 2 aeratorów pulweryzacyjnych napędzanych energią wietrzną, 

 stosowanie mobilnej oraz precyzyjnej inaktywacji fosforu za pomocą preparatu PIX w całej toni wodnej, 

 biomanipulacja. 

W roku 2020 w ramach prowadzonej rekultywacji Jeziora Durowskiego wykonano 2 mobilne zabiegi inaktywacji 

fosforu oraz przeprowadzono zabieg biomanipulacji, w ramach którego zarybiono jezioro narybkiem szczupaka  

w liczbie 15 tys. sztuk. 



44 

 

W trakcie prowadzenia procesu rekultywacji koniecznością jest prowadzenie równolegle monitoringu jakości 

wód jeziora celem określenia efektywności prowadzonych zabiegów rekultywacyjnych. W ramach 

prowadzonego monitoringu w roku 2020 badania prowadzone były z częstotliwością sześć razy w roku 

obejmującą poszczególne pory roku w dwóch profilach jeziora oraz na dwóch stanowiskach badawczych  

w północnej i południowej części jeziora. Z prowadzonego monitoringu opracowano raporty dotyczące stanu 

jeziora. 

Prowadzona od wielu lata rekultywacja Jeziora Durowskiego przynosi stabilną poprawę jakości wód jeziora. 

Dzięki prowadzonym corocznie badaniom uzyskano szeroki materiał porównawczy zmian zachodzących  

w ekosystemie Jeziora Durowskiego w ostatnich latach. Uzyskane wyniki z poszczególnych dziedzin nie zawsze 

wskazują na tę samą tendencję zmian, co wynika z dużej złożoności ekosystemu i oddziaływania różnorodnych 

czynników wewnętrznych tworzonych przez poszczególne grupy organizmów. Analiza otrzymanych wyników 

wykazała jednak, że w pierwszych latach nastąpiła znacząca poprawa jakości wód jeziora Durowskiego,  

a obecnie obserwujemy dalszą, ale już wolniejszą poprawę związaną ze zmianami biologicznymi jeziora, które 

wymagają dłuższego okresu. Stwierdzona poprawa jakości wód Jeziora Durowskiego jest kontynuacją 

długotrwałego trendu pozytywnych zmian, zachodzących w ekosystemie jeziora pod wpływem rekultywacji. 

Dzięki temu w ubiegłym roku udało się uniknąć zamknięcia kąpieliska miejskiego, jak to miało miejsce na wielu 

jeziorach w okolicy ze względu na występowanie wysokich stężeń sinic. Przebudowa ekosystemu jeziora na 

przestrzeni ostatnich lat spowodowała, że sinice przestały być gatunkiem dominującym w Jeziorze Durowskim,  

a ich udział zmniejszył się znacząco.  

Stan jakości powietrza w Wągrowcu. 

Na terenie miasta Wągrowca od lat działa stacja pomiarowa Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony 

Środowiska w Poznaniu, która włączona jest do krajowego systemu monitoringu jakości powietrza. Jest to stacja 

działająca w trybie manualnym, z której pomiary stężeń badanych zanieczyszczeń oznaczane są za pomocą 

przyjętych metod w laboratorium. Ze stacji w Wągrowcu mierzone są tylko dwa parametry, stężenie pyłu PM 10 

oraz stężenie benzo(a)pirenu oznaczanego w pyle PM 10.  

Ocena jakości powietrza w Polsce jest realizowana w oparciu o odpowiednie akty prawne, które definiują 

system monitoringu powietrza, określają zakres i sposób badania, jakość, minimalną liczbę stacji oraz metody  

i kryteria oceny. Województwo wielkopolskie podzielone zostało na trzy strefy, w których dokonuje się oceny 

jakości powietrza, jest to aglomeracja poznańska, miasto Kalisz i strefa wielkopolska, która stanowi pozostały 

obszar całego województwa wielkopolskiego. Ocenę jakości powietrza w poszczególnych strefach dokonuje się 

więc nie tylko na podstawie konkretnych pomiarów ze stacji pomiarowych, ale również na podstawie 

modelowania matematycznego jak to ma miejsce w przypadku stężenia pyłu PM 2,5. Klasyfikacja jakości 

powietrza dla pyłu PM 2,5 opiera się na jednej wartości kryterialnej – stężeniu średnim dla roku, którego poziom 

dopuszczalny wynosi 25 µg/m3. Ocenę wykonuje się na podstawie pomiarów manualnych prowadzonych  

w Poznaniu, Kaliszu i Pleszewie, przy wykorzystaniu również wyników modelowania matematycznego. 

Stężenie pyłu PM 10 stanowi parametr, który w głównej mierze odpowiada za złą jakość powietrza  

w Polsce. W przypadku pyłu PM10 klasyfikacja opiera się na dwóch wartościach kryterialnych: stężeniach  

24-godzinnych i średnich dla roku. Ocenę wykonuje się  na podstawie pomiarów automatycznych i manualnych, 

również z  wykorzystaniem wyników modelowania matematycznego. Dopuszczalne 24-godzinne stężenie pyłu 

PM 10 wynosi 50 µg/m3 i wartość ta może być przekroczona 35 razy w roku, natomiast średnioroczne stężenie 

nie powinno przekraczać wartość 40 µg/m3. Jego pomiary dokonywane są bezpośrednio na stacji pomiarowej  

w Wągrowcu. 

 Liczba dni z przekroczeniem stężenia pyłu PM10 > 50 [µg/m3] 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

styczeń 12 7 9 15 7 15 17 8 9 4 

luty 9 15 12 21 17 9 13 10 8 1 

marzec 16 5 8 15 9 5 7 16 2 1 
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kwiecień 2 0 4 3 3 3 1 2 7 0 

maj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

czerwiec 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

lipiec 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

sierpień 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

wrzesień 3 0 0 1 0 3 0 1 2 0 

październik 4 4 5 11 15 5 5 7 4 2 

listopad 19 10 3 24 10 5 4 12 4 3 

grudzień 6 3 9 8 5 7 2 7 3 5 

Suma 71 44 50 98 66 52 49 63 39 16 

stężenie średnioroczne 37,21 31,93 30,76 41,08 33,32 33,06 31,69 31,69 28,7 23,58 
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Na podstawie przedstawionych wyników można stwierdzić, że w przypadku parametru zanieczyszczeń 

powietrza, jakim jest stężenie pyłów PM10 w roku 2020 mieliśmy najmniejszą liczbę dni  

z jego przekroczeniem oraz najniższe stężenia roczne. Jakość powietrza w roku 2020 była więc najlepsza ze 

wszystkich analizowanych lat. W ubiegłym roku po raz pierwszy od dziesięciu lat jakość powietrza w zakresie 

stężeń pyłów PM 10 przy ocenie dobowej była w normie, a liczba dni z przekroczeniem dopuszczalnego stężenie 

wyniosła zaledwie 16 (35 dni dopuszczalne), przy maksymalnym stężeniu PM10 wynoszącym zaledwie 79 µg/m3. 

Jakość powietrza w roku 2020 była więc najlepsza na przestrzeni ostatnich lat, a jego poprawa następuje 

corocznie począwszy od roku 2014, kiedy odnotowano to aż 98 dni z przekroczeniem dobowego stężenia PM10  

i maksymalnym stężeniu wynoszącym 136 µg/m3. Ponadto należy dodać, że w ubiegłym roku przekroczenia 

dobowego stężenia PM10 powyżej 50 µg/m3 były w zasadzie minimalne, a średnioroczne stężenie PM10 

wyniosło zaledwie 23,58 µg/m3, przy dopuszczalnej normie 40 µg/m3. Jakość powietrza w Wągrowcu na 

przestrzeni ostatnich lata uległa więc poprawie. 

W 2020 roku miasto uruchomiło program dotacji dofinansowania kosztów wymiany źródeł ciepła zasilanych 

paliwami stałymi w ramach zadania ograniczania niskiej emisji w Wągrowcu.  

W ubiegłym roku udało się zlikwidować 30 starych kotłowni węglowych i zastąpić je kotłowniami na gaz. Na 

podstawie uzyskanych informacji o ilości zużywanego paliwa od wnioskodawców oszacowano roczną ilość 

redukcji pyłów PM10, która wyniosła 1570 kg. 

 

Stan obiektów użyteczności publicznej 

W gminnych budynkach użyteczności publicznej podległych gminie dominuje ogrzewanie sieciowe, pochodzące  

z kotłowni opalanej paliwem gazowym, dalej gazem i tylko w jednym obiekcie funkcjonuje kotłownia węglowa. 

Dane przedstawiono w tabeli poniżej: 

 

Obiekt Rodzaj paliwa Roczne zużycie Moc [MW] 
Szkoła Podstawowa nr 2 ciepło sieciowe 1100 GJ 0,24 

Szkoła Podstawowa nr 3 gaz  0,16 

Szkoła Podstawowa nr 3 - filia ciepło sieciowe 700 GJ 0,16 

Szkoła Podstawowa nr 4 ciepło sieciowe 660 GJ 0,22 

Szkoła Podstawowa nr 1 ciepło sieciowe 5700 GJ 0,51 

Przedszkole nr 1 ciepło sieciowe 590 GJ 0,11 

Przedszkole nr 2 gaz 1 2180 m3 0,1 

Przedszkole nr 3 węgiel 15 ton węgla - 

Przedszkole nr 6 ciepło sieciowe 300 GJ 0,07 

Przedszkole nr 7 ciepło sieciowe 350 GJ 0,07 

Miejska Biblioteka Publiczna gaz 5 100 m3 0,06 

Miejski Dom Kultury ciepło sieciowe 290 GJ 0,09 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ciepło sieciowe 118 GJ 0,03 

Dzienny Dom Seniora gaz 4 340 m3 0,04 

MOPiRPA ciepło sieciowe 90 GJ 0,03 

Muzeum Regionalne gaz 8 000 m3 0,06 

Urząd Miejski gaz 13 000 m3 0,12 

Urząd Stanu Cywilnego gaz 5 400 m3 0,06 

OSiR ciepło sieciowe 1 800 GJ 0,34 

 

Dla powyższych budynków w większości zostały przeprowadzone kompleksowe działania termomodernizacyjne. 

Przeprowadzenie dalszych działań termomodernizacyjnych wymagają obiekty przedszkolne.  
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   12. Program usuwania azbestu. 

Miasto Wągrowiec posiada uchwalony w 2008 roku Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest 

dla miasta Wągrowca na lata 2009 – 2032, podjęty uchwałą Nr XXIV / 173 / 2008 Rady Miejskiej w Wągrowcu  

z dnia 30 października 2008 r. Corocznie mieszkańcy otrzymują wsparcie w postaci darmowego odbioru  

i kosztów utylizacji azbestu, które pokrywa Gmina. Stan utylizacji wyrobów zawierających azbest oraz 

poniesionych kosztów przedstawiono w poniższej tabeli. Łącznie od początku funkcjonowania programu 

zrealizowano 404 wnioski na odbiór i utylizację wyrobów azbestowych, z czego 42 wnioski w roku 2020. 

 

Decyzje środowiskowe 

W roku 2020 przeprowadzono 4 postępowania administracyjne dotyczące ocen oddziaływania na środowisko  
i wydano 4 decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach dla następujących inwestycji: 
 
1) budowa zespołu wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej w obszarze administracyjnym miasta Wągrowiec, 

położonego przy ul. Nad Nielbą, 
2) zmiana decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr TI.6220.1.2017 z dnia 23 marca 2017 r. wydanej 

przez Burmistrza Miasta Wągrowca dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i modernizacji 
oczyszczalni ścieków przy ulicy 11 listopada w Wągrowcu, 

3) wymiana zbiornika LPG podziemnego o pojemności 6,4 tysięcy litrów na podziemny o pojemności 20 tysięcy 
litrów na terenie stacji paliw PKN Orlen S.A. Nr 4415 Wągrowiec, 

4) Rozbudowa (przebudowa) ulicy Rogozińskiej w Wągrowcu. 
 
 
Kąpieliska 

Zgodnie z Uchwałą nr XX/155/2020 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie wykazu 
kąpielisk i określenia sezonu kąpielowego na terenie miasta Wągrowca w roku 2020. – Sezon kąpielowy trwał od 
13 czerwca do 31 sierpnia. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna dokonała oceny rocznej jakości wody  
w Kąpielisku w roku 2020 klasyfikując wodę w kąpielisku jako doskonałą.  
 

AZBEST 

Podsumowanie 

Rok 
ilość usunięta 

[Mg] 
ilość usunięta [m2] przeliczeniowo Koszt [zł.] Budżet [zł.] Dotacja [zł.] 

Suma 527,52 47 954,36 194 836,24 138 581,79 56 254,45 

2020 39,13 3557,27 15 260,70 15 260,70 0 

2019 54,59 4 962,72 18 016,02 18 016,02 0 

2018 69,18 6 289,27 22 138,24 14 168,47 7 969,77 

2017 31,87 2 896,91 10 197,12 6 454,78 3 742,34 

2016 52,88 4 806,91 19 828,50 13 683,50 6 145,00 

2015 72,80 4 294,55 25 479,30 17 979,30 7 500,00 

2014 47,24 4 294,55 14 172,00 7 086,00 7 086,00 

2013 34,33 3 120,64 12 014,45 6 007,23 6 007,22 

2012 25,29 2 298,73 8 040,95 4 020,48 4 020,47 

2011 31,56 2 869,09 12 308,36 7 385,01 4 923,35 

2010 34,04 3 094,55 13 841,88 9 689,32 4 152,56 

2009 34,62 3 146,91 23 538,72 18 830,98 4 707,74 



48 

 

13. Program gospodarki odpadami komunalnymi. 

 

Każdy właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi. Według danych pochodzących z ewidencji ludności Urzędu Stanu Cywilnego  
w Wągrowcu, na dzień 31 grudnia 2020 r. liczba zameldowanych osób wynosiła 24 972. W deklaracjach  
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ujętych zostało 22 285 osób. Różnica w liczbie 
osób zameldowanych, a wykazanych w złożonych deklaracjach wynika m.in. z faktu podejmowania nauki poza 
miejscem stałego meldunku przez uczniów i studentów. Analogiczna sytuacja występuje wśród osób czynnych 
zawodowo, które ze względu na wykonywaną pracę przebywają poza terenem gminy lub państwa.  
Gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w 2020 r. objęto 4623 nieruchomości,  
z czego 3939 stanowiły nieruchomości zamieszkałe (85,20%), 588 nieruchomości niezamieszkałe (12,72%), 90 
nieruchomości w części zamieszkałe i w części niezamieszkałe (1,95%) oraz 6 nieruchomości, na których znajdują 
się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez 
część roku (0,13%).  

Zgodnie z podjętą uchwałą w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności, od 
1 maja 2019 roku obowiązywały następujące stawki opłat:  

 
a) nieruchomości zamieszkałe:  

 

Stawka opłaty za odpady zbierane w sposób selektywny 

2018 2019 2020 

13,00 zł / os. 20,00 zł / os. 28,00 zł / os. 

 
b) nieruchomości niezamieszkałe:  

 

Lp Pojemność pojemnika 
Stawka opłaty za odpady zbierane w sposób selektywny 

2018 2019 2020 

1. 60 l 15,00 zł 24,00 zł 2,95 zł 

2. 120 l 22,00 zł 34,00 zł 5,91 zł 

3. 240 l 31,00 zł 48,00 zł 11,82 zł 

4. 1 100 l 126,00 zł 195,00 zł 54,18 zł 

5. 1 500 l - - 73,88 zł 

6. 2 500 l - - 123,13 zł 

7. 3 500 l - - 172,38 zł 

8.  4 000 l 327,00 zł 504,00 zł - 

9. 5 000 l 406,00 zł 626,00 zł - 

10.  7 000 l 574,00 zł 884,00 zł 344,76 zł 

11. 10 000 l 775,00 zł 1 194,00 zł - 

12. prasokontener 5 000 l 609,00 zł 938,00 zł 246,25 zł 

13. prasokontener 10 000 l 1 163,00 zł 1 792,00 zł - 
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14. prasokontener 15 000 l 1 707,00 zł 2 629,00 zł - 

15. prasokontener 20 000 l 2 241,00 zł 3 452,00 zł - 

16. worek 120 l - - 16,93 zł 

 
 

W 2020 roku zmieniono sposób naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli 
nieruchomości niezamieszkałych. Od 1 marca 2020 r. każdy właściciel nieruchomości jest zobowiązany prowadzić 
selektywną zbiórkę odpadów. W tym celu wprowadzone zostały worki o pojemności 120 l przeznaczone na 
odpady segregowane: papier, tworzywa sztuczne i metale, szkło oraz bioodpady. Jednorazowy koszt wywozu  
1 worka na odpady segregowane wynosi 16,93 zł. 

  
c) roczna ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na 

których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-
wypoczynkowe jedynie przez część roku: 

 
Roczna ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

2018 2019 2020 

20,00 zł / os. 31,00 zł / os. 43,40 zł 

 
Zmiany stawek za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych podyktowane były w głównej 

mierze podwyżkami stawek za odbiór poszczególnych frakcji odpadów na składowisku w Toniszewie: 
 

Wybrane rodzaje odpadów 
Cena w PLN za 1 tonę odpadów 

2018 2019 2020 

Opakowania z papieru i tektury 1 zł 60 zł 300 zł 

Opakowania z tworzyw sztucznych 1 zł 60 zł 300 zł 

Opakowania ze szkła 1 zł 60 zł 60 zł 

Zmieszane odpady opakowaniowe 1 zł 60 zł 527 zł 

Odpady ulegające biodegradacji 50 zł 60 zł 90 zł 

Zmieszane odpady komunalne 325 zł 440 zł 527 zł 

Odpady wielkogabarytowe 250 zł 600 zł 1 100 zł 

 
Oprócz zmian w cenniku składowiska, na podwyżkę stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

miały wpływ jeszcze: 

 wprowadzenie przez rząd obowiązkowej, selektywnej zbiórki odpadów z podziałem na 5 frakcji 

 wzrost ilości odpadów wytwarzanych przez właścicieli nieruchomości: 

 wzrost opłaty za korzystanie ze środowiska (tzw. ,,opłaty marszałkowskiej’’):  

w ciągu dwóch lat opłata za składowanie każdej tony odpadów zmieszanych wzrosła o 130zł  

 wzrost cen jednostkowych brutto za odbiór i zagospodarowanie odpadów, podanych w przetargu przez 

firmę REMONDIS Sanitech Sp. z o. o. 
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 wprowadzenie obowiązkowego monitoringu wizyjnego miejsc magazynowania odpadów, budowa systemu 

wczesnego ostrzegania przeciwpożarowego 

 wzrost kosztów ubezpieczenia zakładów gospodarki odpadami. 

 konieczność dostosowania zakładów gospodarki odpadami do zmieniających się wymogów 

technologicznych. 

 ustawowe ograniczenie górnych opłat za gospodarowanie odpadami. 

 wzrost kosztów energii i paliwa, wzrost kosztów pracy – wzrost płacy minimalnej. 

Wszystkie zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów 
komunalnych przeznaczonych do składowania zgodnie z zawartą umową na odbiór i zagospodarowanie 
odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz z nieruchomości niezamieszkałych odbierane były 
przez firmę REMONDIS Sanitech Poznań sp. z o.o. Oddział Wągrowiec, ul. Skocka 13 a, 62-100 Wągrowiec,  
a przekazywane do Międzygminnego Składowiska Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. Zakład Zagospodarowania 
Odpadów Nowe –Toniszewo – Kopaszyn, Toniszewo 31, 62-104 Pawłowo Żońskie. 

Pozostałe odpady zbierane w sposób selektywny przekazywane były do następujących instalacji: 

 

Lp. Nazwa przedsiębiorstwa Rodzaj odpadów Adres 

1. 

Międzygminne 

Składowisko Odpadów 

Komunalnych Sp. z o. o. 

odpady z betonu; gruz; papier i 

tektura; tworzywa sztuczne; szkło; 

wielkogabaryty;  

Toniszewo 31 

62-104 Pawłowo Żońskie 

2. 
REMONDIS Sanitech 

Poznań Sp. z o. o. 

gruz, beton, materiały ceramiczne; 

opakowania z papieru i tektury; 

opakowania z tworzyw sztucznych; 

odpady zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych; papa 

odpadowa; materiały izolacyjne; 

baterie i akumulatory; leki 

ul. Górecka 104 

61-483 Poznań 

3. 

BeMarS Przedsiębiorstwo 

Recyklingowe Marek 

Siciński Sp. z o. o. 

zużyte opony 
Kiełczynek 31 

63-130 Książ Wielkopolski 

4. 
REMONDIS Glass Recykling 

Polska Sp. z o. o. 
opakowania ze szkła 

ul. Wawelska 107 

64-920 Piła 

5. Elektrorecykling Sp. z o. o. 

urządzenia zawierające freony; 

zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne 

Sękowo 59 

64-300 Nowy Tomyśl 

 
Realizując obowiązki wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach prowadzony jest 

rejestr działalności regulowanej stanowiący podstawę do świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych. 
 W ww. rejestrze wpisane są następujące przedsiębiorstwa:  

Lp. Nazwa przedsiębiorstwa Adres 

1. ALTVATER PIŁA Sp. z o.o. 
Łączna 4a 

64-920 Piła 

2. REMONDIS Sanitech Poznań Sp. z o.o. Oddział Wągrowiec 
ul. Skocka 13a 

62-100 Wągrowiec 

3. EKO-TOM Turguła S.J. 
Rumiankowa 11 

61-680 Poznań 
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4. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Artur Zys 
Warszawska 2 

62-020 Swarzędz 

5. Zakład Usług Komunalnych i Transportowych Henryk Siwiński 
Boguniewska 8 

64-610 Rogoźno 

6. Przedsiębiorstwo Komunalno-Transportowe "ORDO" Marek Friebe 
ul. Gdyńska 131 

62-004 Czerwonak 

7. P.P.H.U. "WSPÓLNOTA" Anna Michalska & Mieczysław Jarzembowski 
ul. Rogozińska 12 

62-085 Skoki 

8. CRP Sp. z o.o. 
os. Orła Białego 51/5 

61-251 Poznań 

9. ALBA S.A. 
ul. A. Ostrowskiego 7 

53-238 Wrocław 

10. Zakład Oczyszczania Miasta Sp. z o.o. w Świdnicy Oddział Żnin 
ul. Jasna 2a 

88-400 Żnin 

11. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe LS Plus Sp. z o.o. 
ul. Szałwiowa 34a/2 

62-064 Plewiska 

 
Na terenie Wągrowca działa Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) 

administrowany przez firmę REMONDIS Sanitech Poznań Sp. z o.o. Oddział Wągrowiec - w ramach umowy na 
świadczenie usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej 
Wągrowiec. Każdy mieszkaniec ma możliwość przekazania do PSZOK odpadów komunalnych, wytworzonych na 
terenie gospodarstwa domowego, takich jak: szkło, papier, tworzywa sztuczne, metale, opakowania 
wielomateriałowe, komunalne odpady zielone ulegające biodegradacji, meble i inne odpady wielkogabarytowe, 
zużyte opony, leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady 
budowlane i  rozbiórkowe.  
 

W 2020 r. od właścicieli nieruchomości znajdujących się na terenie Wągrowca odebrano 11 830,72 Mg 
odpadów. Poniżej zestawienie ilości wybranych odpadów w latach 2018-2020: 

 

Lp. Rodzaj odpadu 

Ilość odpadów w [Mg] 

2018 2019 2020 

1. Zmieszane odpady komunalne 7 948,9 7 621,4 7 226,6 

2. Papier i tektura 285,4 342,1 418,6 

3. Szkło 438,0 491,9 569,8 

4. Tworzywa sztuczne i metale 544,4 604,2 664,3 

5. Odpady biodegradowalne 1 027,6 1 250,2 1 377,9 

6. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 36,2 36,9 70,3 

8. Odpady wielkogabarytowe 277,2 399,3 461,8 
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Koszty związane z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych 
pokrywane były z opłat wnoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy poprzez złożenie deklaracji  
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określali wysokość opłaty za wytworzone 
odpady.  

Koszty związane z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych oraz 
administracyjną obsługą systemu w 2020 r. (w porównaniu z latami 2018 i 2019) kształtowały się następująco:  

 

 

Wyszczególnienie 2018 2019 2020 

Odbiór odpadów przez 

REMONDIS razem z PSZOK 

Odpady 

zmieszane 

4 066 121,28 zł 4 765 364,00 zł 5 146 103,40 zł 

Odpady zebrane 

selektywnie 

1 017 893,07 zł 1 417 713,51 zł 2 226 127,16 zł 

Koszty administracji i obsługi 182 061,45 zł 228 127,83 zł 228 798,90 zł 

Należność z tytułu opłat za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi 

4 869 407,00 zł 6 882 660,00 zł 8 960 392,00 zł 

Wpływ do budżetu z tytułu opłat za 

gospodarowane odpadami komunalnymi 

4 707 136,00 zł 6 485 112,58 zł 8 569 270,79 zł 

Deficyt na dzień 31.12. 162 271,00 zł 397 547,42 zł 391 121,21 zł 

 
 

Należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły w 2020 roku 8 960 392,00 zł 
(termin płatności), zaś wpływy do budżetu z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 
8 569 270,79 zł. Powstały w 2019 roku deficyt został pokryty istniejącą nadwyżką z dotychczasowych lat 
funkcjonowania systemu. 

 

14. Lokalny Program Rewitalizacji miasta Wągrowca 

Lokalny Program Rewitalizacji miasta Wągrowca na lata 2017-2025 przyjęty został uchwałą  

Nr XXXIII/225/2017 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 22 czerwca 2017 r. 

Na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji przeprowadzono szczegółową 

diagnozę, która obejmowała analizę negatywnych zjawisk kryzysowych oraz skalę i charakter potrzeb 

rewitalizacyjnych na terenie miasta Wągrowca. Podstawą stwierdzenia na danym obszarze stanu kryzysowego 

było występowanie problemów o charakterze społecznym. Jeśli destrukcyjne procesy społeczne współwystępują 

z innymi problemami o charakterze gospodarczym, środowiskowym, przestrzenno-funkcjonalnym lub 

technicznym, to niezbędne jest prowadzenie działań naprawczych. 

Procedura wyznaczenia obszaru rewitalizacji na terenie miasta Wągrowca została przeprowadzona  

w następujący sposób: 

1) kierując się zasadą, że obszar rewitalizacji może obejmować nie więcej niż 20% powierzchni miasta 

Wągrowca i dotyczyć nie więcej niż 30% ludności stwierdzono, że wyznaczony obszar zdegradowany miasta 

Wągrowca obejmuje teren wymagający najpilniejszej interwencji spełniający wymagane progi, 

2) wobec powyższego wskazano, że obszar rewitalizacji miasta Wągrowca w pełni pokrywa się z obszarem 

zdegradowanym wcześniej wyznaczonym, 
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3) wyznaczony obszar rewitalizacji miasta Wągrowca obejmuje jednostki analityczne „Starówka Północ”, 

„Starówka Południe” i „Kościuszki”. 

Tak wyznaczony obszar rewitalizacji spełnia wymagane kryteria, tj.: 

- obejmuje mniej niż 20% powierzchni miasta Wągrowca i wynosi 12,5% powierzchni miasta (ok. 222,1 ha), 

- dotyczy mniej niż 30% mieszkańców miasta Wągrowca i wynosi 18,3% liczby mieszkańców (4481 osób). 

 

Granice obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji przedstawia ryc. 1. 

 

 

Ryc. 1 Granice obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Wągrowca 

 

Cele rewitalizacji i odpowiadające im kierunki działań służące eliminacji lub ograniczeniu 

zdiagnozowanych negatywnych zjawisk: 

3 cele strategiczne i odpowiadające im kierunki działań rewitalizacyjnych: 

1) zwiększenie aktywności społeczno-gospodarczej mieszkańców obszaru rewitalizacji, 

2) wykorzystanie zabytkowego charakteru zabudowy obszaru rewitalizacji celem ożywienia społeczno-

gospodarczego, 

3) zagospodarowanie przestrzeni na rzecz aktywizacji społeczno-gospodarczej obszaru rewitalizacji. 

 

Przedsięwzięcia i projekty rewitalizacyjne są pochodną wyznaczonych celów rewitalizacji i kierunków działań 

rewitalizacyjnych. 
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Główne projekty rewitalizacyjne to: 

1) wykorzystanie dziedzictwa kulturowego w postaci zabytkowego charakteru kwartału Rynek – ul. Bydgoska – 

ul. Kolejowa – ul. Wojska Polskiego celem ożywienia społecznego i gospodarczego obszaru rewitalizacji, 

2) rozwój i wzrost funkcjonalności terenów za sądem w Wągrowcu, w tym terenów pokolejowych - wieża 

ciśnień, 

3) modernizacja i zwiększenie funkcjonalności terenów ograniczonych wschodnią pierzeją Rynku i rzeką Wełną 

w Wągrowcu z przeznaczeniem na parking oraz rekreacji dla zabudowy staromiejskiej, 

4) wzrost atrakcyjności i funkcjonalności terenów nad brzegiem Jeziora Durowskiego w granicach obszaru 

rewitalizacji, 

5) zagospodarowanie doliny rzeki Wełny na odcinku od ul. Opackiej do skrzyżowania rzek Wełny i Nielby, 

6) wzrost estetyki i atrakcyjności terenów przyklasztornych oraz Opatówki, 

7) utworzenie Klubu Integracji Społecznej wsparciem aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców obszaru 

rewitalizacji, 

8) punkt bezpłatnego poradnictwa prawnego – przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców, 

9) wsparcie rodzin w trudnej sytuacji życiowej – usługi Asystenta Rodziny. 

 

Szczegółowy opis zaplanowanych projektów rewitalizacyjnych w postaci kart projektowych znajduje się  

w Lokalnym Programie Rewitalizacji miasta Wągrowca na lata 2017-2025 (str. od 135 do 150). 

Obligatoryjnym elementem systemu monitorowania rewitalizacji w programach rewitalizacji wpisanych do 

wykazu programu rewitalizacji województwa wielkopolskiego jest „Formularz efektów monitorowania 

programów rewitalizacji”, który stanowi załącznik nr 4 „Zasad programowania i prowadzenia rewitalizacji  

w ramach WRPO 2014+”. Niniejszy formularz obejmuje wyniki monitorowania 4 płaszczyzn: 

1) monitorowania podstawowych parametrów programu rewitalizacji na etapie przyjęcia programu oraz 

późniejszych jego aktualizacji, 

2) monitorowania stopnia realizacji celów określonych w programie rewitalizacji, 

3) monitorowania skutków realizacji programu poprzez analizę aktualnego poziomu wskaźników 

wykorzystywanych na etapie delimitacji obszarów rewitalizacji, 

4) bieżącego monitorowania poziomu wdrażania programu rewitalizacji, 

jak również informacje niezbędne w zakresie monitorowania programów rewitalizacji na potrzeby 

sprawozdawczości WRPO 2014+. 

W 2020 r. Lokalny Program Rewitalizacji miasta Wągrowca na lata 2017-2025 był jednokrotnie 

monitorowany w maju. Monitoring wykazał, że wszystkich projektów rewitalizacyjnych zapisanych  

w przedmiotowym programie rewitalizacji jest łącznie 13. Szacunkowe łączne zakładane koszty realizacji 

programu rewitalizacji wynoszą 67 900 000 zł.  

W celu osiągnięcia jednego z głównych projektów rewitalizacyjnych oraz zwiększenia atrakcyjności  

i funkcjonalności terenów nad brzegiem Jeziora Durowskiego, 15 maja 2020 r. podpisano umowę na 

opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania terenów wokół Jeziora Durowskiego 

w Wągrowcu. Uszczegółowiona koncepcja, przekazana 15 grudnia 2020 r. definiuje kierunki rozwoju w zakresie  

charakteru i nowych funkcji dla plaży miejskiej i kąpieliska, jej realizacja umożliwia zarówno spokojny 

wypoczynek, jak i organizację różnorodnych wydarzeń kulturalnych oraz daje możliwości lepszego wykorzystania 

promenady, czyniąc ją bardziej dostępną dla mieszkańców i atrakcyjniejszą. Realizacja koncepcji pozwoli na 

wykorzystanie w przyszłości terenów położonych w obszarze Jeziora Durowskiego jako miejsca spotkań, rekreacji 

i aktywnego wypoczynku atrakcyjnego dla mieszkańców Wągrowca i odwiedzających. 
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Zagospodarowanie przestrzenne stan na koniec 2020 r. 

 

1. Opis stanu 

 

Miasto Wągrowiec posiada 38 planów miejscowych. Obszar objęty planami na koniec roku 2020 wynosił 

683,8 ha, co stanowiło 38,4% powierzchni miasta. Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania 

przestrzennego miasta Wągrowca - stan na koniec 2020 roku z wykazaniem ilościowym terenów o różnym 

przeznaczeniu – zabudowa mieszkaniowa, zabudowa usługowa, użytkowanie rolnicze, tereny techniczno-

produkcyjne, zieleń i wody, infrastruktura techniczna. 

 

Wykaz przeznaczenia terenów w planach miejscowych na koniec 2019 i 2020 roku: 

  

L.p. Rodzaj terenu 
Powierzchnia 

(ha) – 2019 r. 

Powierzchnia 

(ha) – 2020 r. 

1 Tereny zabudowy mieszkaniowej ogółem 157,46 157,46 

2 
Tereny zabudowy mieszkaniowej w tym zabudowy 

wielorodzinnej 

13,57 13,57 

3 Tereny zabudowy usługowej ogółem 90,95 90,95 

4 Tereny zabudowy usługowej w tym usług publicznych 49,55 49,55 

5 Tereny użytkowane rolniczo 24,43 24,43 

6 Tereny zabudowy techniczno-produkcyjnej 55,65 55,65 

7 Tereny zieleni i wód 230,76 235,64 

8 Tereny komunikacji 109,95 110,17 

9 Tereny infrastruktury technicznej 9,5 9,5 

10 Suma 678,71 683,8 

 

Udział procentowy przeznaczenia terenów w planach miejscowych na koniec 2020 roku:  
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Zestawienie wszystkich planów miejscowych miasta Wągrowca na koniec 2020 roku: 

L.p 
Numer uchwały i 
data jej wydania 

Dziennik urzędowy 
- data wejścia  

w życie 
Nazwa MPZP lub zmiany Powierzchnia (ha) 

1 
24/97 z dnia 
1997-05-22 

Nr 24, poz. –  
z dnia 1997-07-02 

w sprawie zmiany miejscowego planu 
ogólnego zagospodarowania przestrzennego 

miasta Wągrowca  
w rejonie ul. Janowieckiej 

2,0055 

2 
43/97 z dnia 
1997-10-30 

Nr 36, poz. 175  
z dnia 1997-12-01 

w sprawie zmiany miejscowego planu 
szczegółowego zagospodarowania 
przestrzennego rejonu ul. Jeziornej  

w Wągrowcu 

1,0052 

3 
20/98 z dnia 
1998-06-17 

Nr 19, poz. –  
z dnia 1998-07-20 

w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 
Wągrowiec - Wiatrowiec - Łęgowo 

37,9970 

4 
21/98 z dnia 
1998-06-17 

Nr 19, poz. –  
z dnia 1998-07-20 

W sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 

Wągrowiec - Łęgowo 
35,4111 

5 
22/98 z dnia 
1998-06-17 

Nr 19, poz. –  
z dnia 1998-07-20 

w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 

Wągrowiec- Jankowo 
0,3871 

6 
26/98 z dnia 
1998-06-17 

Nr 19, poz. –  
z dnia 1998-07-20 

w sprawie zmiany miejscowego planu 
ogólnego zagospodarowania przestrzennego 

miasta Wągrowca  
w rejonie ul. Gnieźnieńskiej 

0,1340 

7 
27/98 z dnia 
1998-06-17 

Nr 19, poz. –  
z dnia 1998-07-20 

w sprawie zmiany miejscowego planu 
ogólnego zagospodarowania przestrzennego 

miasta Wągrowca  
w kwartale ulic: Kościuszki, Jeżyka, Średniej 

(dawna Piątkowskiego). 

6,2455 

8 
28/98 z dnia 
1998-06-17 

Nr 19, poz. –  
z dnia 1998-07-20 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego 
planu ogólnego zagospodarowania 

przestrzennego miasta Wągrowca w rejonie  
ul. Gnieźnieńskiej teren działki  

o numerze 3808/2 w Wągrowcu 

0,8113 

9 
15/99 z dnia 
1999-03-26 

Nr 54, poz. – 
 z dnia 1999-08-03 

w sprawie zmiany ,miejscowego planu 
ogólnego zagospodarowania przestrzennego 

miasta Wągrowca  
w rejonie ul. Wojska Polskiego 

0,6622 

10 
46/99 z dnia 
1999-09-30 

Nr 93, poz. –  
z dnia 1999-12-28 

W sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 

"Wągrowiec - Wschód" 
10,3679 

11 
11/2000 z dnia 

2000-03-28 
Nr 78, poz. –  

z dnia 2000-11-13 

W sprawie zmiany miejscowego planu 
ogólnego zagospodarowania przestrzennego 

miasta Wągrowca  
w rejonie ul. Słonecznej 

2,8449 

12 
19/2000 z dnia 

2000-04-27 
Nr 40, poz. –  

z dnia 2000-06-07 

W sprawie uchwalenia zmiany miejscowego 
planu ogólnego zagospodarowania 

przestrzennego miasta Wągrowca w rejonie 
ul. Skockiej 

1,4998 

13 
20/2000 z dnia 

2000-04-27 
Nr 64, poz. –  

z dnia 2000-09-29 

w sprawie zmiany miejscowego planu 
ogólnego zagospodarowania przestrzennego 

miasta Wągrowca - osiedle "Wschód", dla 
przebiegu ulicy dojazdowej. 

0,6946 

14 
39/2001 z dnia 

2001-06-19 
Nr 110, poz. –  

z dnia 2001-09-06 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego 
planu ogólnego zagospodarowania 

przestrzennego miasta Wągrowca w rejonie  
ul. Rgielskiej 

0,0542 

15 
30/2003 z dnia 

2003-09-25 
Nr 178, poz. –  

z dnia 2003-11-18 
w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenów 
8,3338 
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pomiędzy ul. Skocką, a ulicą Rogozińską w 
Wągrowcu (IV etap budowy ulicy zbiorczej- 

obwodnicy). 

16 
XVIII/115/2008 z 
dnia 2008-03-27 

Nr 81, poz. 1590  
z dnia 2008-05-16 

W sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenu 

przy ul. Kościuszki w Wągrowcu 
8,6811 

17 
XX/143/2008 z 

dnia 2008-06-26 
Nr 149, poz. 2636  
z dnia 2008-09-08 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego  „Osada II”  

w Wągrowcu 
12,9407 

18 
XXIII/158/2008 z 
dnia 2008-09-25 

Nr 195, poz. 3235  
z dnia 2008-11-18 

W sprawie nadania miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego "Osada I" 

w Wągrowcu 
31,4719 

19 
XXVII/200/2009 z 
dnia 2009-02-12 

Nr 75, poz. 1038  
z dnia 2009-04-22 

w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla części 

terenów Osiedla „Wschód”  
w rejonie ul. 11 Listopada w Wągrowcu 

25,4433 

20 
XXXII/223/2009  z 
dnia 2009-06-30 

Nr 189, poz. 3242  
z dnia 2009-11-05 

w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta 

Wągrowca w rejonie ul. Bartodziejskiej 
2,1056 

21 
XXXIX/281/2010 z 
dnia 2010-05-31 

Nr 130, poz. 2466 
 z dnia 2010-07-06 

w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta 

Wągrowca - „Wągrowiec – Straszewo” 
13,5865 

22 
XLI/292/2010 z 

dnia 2010-04-29 
Nr 145, poz. 2771  
z dnia 2010-07-26 

w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego w rejonie 

ul. Bonowskiego w Wągrowcu 
8,5273 

23 
XLVIII/329/2010 z 
dnia 2010-10-28 

Nr 5, poz. 128  
z dnia 2011-01-17 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego  

„Marcinkowo” w Wągrowcu 
31,6674 

24 
XLVIII/330/2010 z 
dnia 2010-10-28 

Nr 6, poz. 141  
z dnia 2011-01-17 

W sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego ,,Osada 3" 

w Wągrowcu 
38,8071 

25 
VI/43/2011 z dnia 

2011-03-29 
Nr 144, poz. 2317  
z dnia 2011-05-24 

W sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta 

Wągrowca - "Osada 4" 
32,7078 

26 
XII/72/2011 z 

dnia 2011-10-27 
Nr 331, poz. 5596  
z dnia 2011-12-07 

w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta 

Wągrowca w rejonie  
ul. Kolejowej 

0,3051 

27 
XV/92/2012 z 

dnia 2012-02-23 
poz. 1481  

z dnia 2012-03-21 

W sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta 
Wągrowca w dolinie rzeki Wełny i Jeziora 

Łęgowskiego 

126,2322 

28 
XVIII/112/2012 z 
dnia 2012-06-21 

poz. 3498  
z dnia 2012-08-07 

w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego „Kaliska 

2” w Wągrowcu 
35,8319 

29 
XXV/158/2013 z 
dnia 2013-03-26 

poz. 3265 z dnia 
2013-04-26 

w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego  

w rejonie ulicy Skockiej i 11 Listopada  
w Wągrowcu 

55,0397 

30 
XXI/140/2016  z 
dnia 2016-06-30 

poz. 5233  
z dnia 2016-08-31 

w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta 

Wągrowca doliny  rzeki Nielby  
w rejonie ulic Janowieckiej 

 i 11 Listopada 

10,3721 

31 
XXIII/153/2016 z 
dnia 2016-09-29 

poz. 5974 z dnia 
2016-10-07 

w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta 

Wągrowca doliny rzeki Nielby   
w rejonie ulic Berdychowskiej 

 i Klasztornej 

24,2698 
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32 
XXIII/154/2016 z 
dnia 2016-09-29 

poz. 5975  
z dnia 2016-10-07 

w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta 

Wągrowca doliny rzeki Wełny  
w rejonie Starego Miasta 

9,5092 

33 
XXIII/155/2016 z 
dnia 2016-09-29 

poz. 5976  
z dnia 2016-10-07 

w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta 

Wągrowca doliny rzeki Wełny   
w rejonie ulic Piaskowej i Straszewskiej 

16,0454 

34 
XXXIII/224/2017 z 
dnia 2017-06-22 

poz. 4630  
z dnia 2017-06-28 

w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta 

Wągrowca „Wągrowiec – Taszarowo” 
15,9721 

35 
XLIV/308/2018 z 
dnia 2018-05-29 

poz. 4960  
z dnia 2018-06-19 

w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta 

Wągrowca w rejonie ulic Kcyńskiej,  
11 Listopada i Rgielskiej 

22,9330 

36 
L/335/2018 z 

dnia 2018-10-11 
poz. 8060  

z dnia 2018-10-19 

w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta 

Wągrowca – „Wschód 2” 
3,2999 

37 
L/336/2018 z 

dnia 2018-10-11 
poz. 8061  

z dnia 2018-10-19 

w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta 

Wągrowca w rejonie ulic Jankowskiej  
i Gnieźnieńskiej 

44,5039 

38 
XXV/187/2020 

z dnia 2020-09-03 
poz. 6737 

z dnia 2020-09-04 

w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta 

Wągrowca doliny rzeki Wełny  
w rejonie ulicy Piaskowej 

5,4489 

 

Na podstawie zapisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  

(Dz. U. z 2021 r. poz. 741) w 2020 r. na terenie miasta zostało wydanych 89 decyzji o warunkach zabudowy  

i zagospodarowania terenu w tym: 

- decyzje o warunkach zabudowy – 65 szt.; 

- decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – 24 szt. 

 

Zakres rodzajów lokalizowanych zamierzeń inwestycyjnych w Wągrowcu w roku 2020 na podstawie 

wydanych decyzji o warunkach zabudowy przedstawia tabela nr 1. 

 

Tabela nr 1. Zestawienie rodzajów zabudowy w wydanych decyzjach o warunkach zabudowy w 2019 oraz 2020 

r.: 

 

L.p. Funkcja zabudowy 
Liczba decyzji 

2019 r. 

Liczba decyzji 

2020 r. 

1 Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna 4 szt. 9 szt. 

2 Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 37 szt. 33 szt. 

3 Zabudowa usługowa 16 szt. 10 szt. 

4 Zabudowa mieszkaniowo-usługowa 6 szt. 4 szt. 

5 Infrastruktura techniczna 1 szt. 1 szt. 

6 Budynki gospodarcze 5 szt. 1 szt. 

7 Zabudowa produkcyjna 3 szt. 3 szt. 

8 Inna zabudowa - 4 szt. 
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Rys. 1 Struktura w ujęciu procentowym rodzajów zabudowy w wydanych decyzjach o warunkach zabudowy w 2020 r. 

 

 

W 2020 r. zostały wydane 24 decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.  

Analiza wydanych ww. decyzji została przedstawiona poniżej. 

 

Tabela nr 2. Zestawienie wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w 2019 i 2020 r. 

 

Lp. Nazwa Liczba w 2019 r. Liczba w 2020 r. 

1 Inwestycje liniowe 6 szt. 17 szt. 

2 Inwestycje kubaturowe 6 szt. 5 szt. 

3 Inne inwestycje - 2 szt. 

 

 
 

Rys. 2 Struktura w ujęciu procentowym wydanych decyzji o warunkach zabudowy w 2020 r. ze względu na właściwość rzeczową. 
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Tabela nr 3. Zestawienie wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  

w 2019 i 2020 r. z podziałem na wnioskodawców: 

 

Lp. Wnioskodawca Liczba decyzji 

w 2019 r. 

Liczba decyzji 

w 2020 r. 

1 Gmina Miejska Wągrowiec 3 szt. 7 szt. 

2 Jednostki podległe - 3 szt. 

3 Polska Spółka Gazownictwa 1 szt. 7 szt. 

4 
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 

w Wągrowcu 

- 3 szt. 

5 Pozostali wnioskodawcy 8 szt. 4 szt. 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 3  Struktura  w ujęciu procentowym wydanych decyzji o warunkach zabudowy w 2020 r. z podziałem na wnioskodawców 

 
 
15. Program: Kreowanie pozytywnego i wyrazistego wizerunku miasta. 

 

W 2020 r. kontynuowano pracę nad kreowaniem pozytywnego wizerunku miasta wśród osób 

korzystających z Internetu, który stanowi obecnie główne źródło informacji o potencjale turystycznym danej 

miejscowości lub regionu. 

Wągrowiec pojawiał się także na portalach i forach tematycznych. Jego pozytywny wizerunek był widoczny 

podczas Letniego Targu Rodzinnego, który odbył się w dniach 11-12 lipca 2020 r. na terenie Międzynarodowych 

Targów Poznańskich oraz 25 lipca 2020 r. na Placu Wolności w Poznaniu podczas Wielkopolskiego Pikniku 

Turystycznego.  

Umacniano hasło pozycjonujące: „Wągrowiec wyzwala energię”, kontynuując budowanie wizerunku 

Wągrowca jako miasta, które jest „ożywieniem” dla ludzi szukających regeneracji, energii życiowej, chcących coś 

zmienić, pragnących na chwilę uciec od codzienności, wzmacniając się fizycznie i psychicznie. 

Na potrzeby Strategii zrealizowano następujące działania: 

1) konsekwentne wykorzystywanie Systemu Identyfikacji Wizualnej (SIW) w materiałach promocyjnych 

miasta (np. plakaty, ścianki promocyjne, ulotki itp.), 

2) bieżąca modyfikacja serwisu internetowego miasta, 

3) przygotowanie nowych materiałów promocyjnych miasta w zgodzie z SIW, 
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4) komunikacja wewnętrzna z mieszkańcami (np. przy użyciu nowoczesnych platform konsultacyjnych), 

5) wsparcie ze strony Urzędu Miejskiego dla lokalnych inicjatyw poprzez sponsorowanie przez miasto 

wydarzeń, pomysłów zgłaszanych przez mieszkańców, lokalne instytucje, organizacje społeczne czy 

zawodowe. 

 

16. Program współpracy Gminy Miejskiej Wągrowiec z organizacjami pozarządowymi 
oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok. 

 

W 2020 roku Burmistrz Miasta Wągrowca realizował Uchwałę nr XVI/112/2019 Rady Miejskiej  

w Wągrowcu z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Miejskiej Wągrowiec  

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok. Wsparcie samorządu miejskiego otrzymało  

8 organizacji pozarządowych, które przystąpiły do realizacji 10 projektów w 7 sferach zadań publicznych. Na 

realizację wspomnianych zadań samorząd miasta Wągrowca przekazał 138 900 zł.  

Dane zbiorcze za 2020 rok. 

Lp. Nazwa elementu Wielkość elementu Uwagi 

1. 2. 3. 4. 

1. 
Liczba zadań ze sfery zadań 

publicznych w których ogłoszono 
konkurs 

7   

2. Liczba ogłoszonych konkursów ofert 7   

3. 
Liczba ofert złożonych w 

konkursach 
11   

4. 
Liczba ofert złożonych w trybie 

pozakonkursowym 
4   

5. 
Liczba zawartych umów w obu 

trybach 
10   

6. 
Liczba podmiotów z którymi 

zawarto umowy 
8   

7. 
Liczba umów wypowiedzianych 
przez organizacje pozarządowe 

0   

8. 
Liczba umów wypowiedzianych 

przez gminę 
0   

9. Wysokość przyznanych dotacji             143 600,00 zł    

10. Wysokość przekazanych dotacji             138 900,00 zł    

11. Liczba ofert wspólnych 0   

12. 
Wysokość dotacji przyznanych na 

realizację ofert wspólnych 
                         -   zł    

13. 
Wysokość dotacji przekazanych na 

realizację ofert wspólnych 
                         -   zł    

14. 
Wysokość środków wykorzystanych 

przez organizacje pozarządowe 
            131 650,00 zł    
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W 2020 roku Burmistrz Miasta Wągrowca uznał także celowość realizacji 8 projektów z zakresu sportu (Uchwała nr 

IV/23/2011 Rady Miejskiej w Wągrowcu z 20 stycznia 2011 roku w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania 

zadań sprzyjających rozwojowi sportu), na łączną kwotę 786 751,25 zł. 

 

17. Program „Bransoletka życia – w trosce o wągrowieckich seniorów - pilotaż”. 

 

W 2020 roku Gmina Miejska Wągrowiec podjęła działania na rzecz wprowadzenia usług teleopiekuńczych dla 

mieszkańców miasta Wągrowca. W związku z tym Burmistrz Miasta Wągrowca wydał Zarządzenie Nr 115/2020  

z dnia 19 czerwca 2020 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu świadczenia usług teleopiekuńczych w 

ramach projektu „Bransoletka życia – w trosce o wągrowieckich seniorów - pilotaż”. W ramach tego projektu 

świadczona jest teleopieka, czyli całodobowy system wsparcia uczestników programu przez teleopiekunów. 

Pracują oni w pełnej gotowości do odebrania sygnału alarmowego od uczestnika programu. Beneficjent 

programu otrzymuje nieodpłatnie opaskę na nadgarstek, monitorującą stan zdrowia z możliwością połączenia 

głosowego z centrum teleopieki. Po otrzymaniu sygnału, teleopiekunowie organizują pomoc adekwatną do 

sytuacji danej osoby. Opaska wyposażona jest w przycisk SOS, detektor upadku, lokalizator GPS i aGPS, 

dwustronną komunikację głosową, komunikaty głosowe, przypomnienie o zażyciu leków, monitoring zużycia 

baterii, pomiar saturacji i rytmu serca oraz czujnik zdjęcia opaski.               

Z programu mogą skorzystać seniorzy, którzy ukończyli 65. rok życia, zamieszkują na terenie Gminy Miejskiej 

Wągrowiec, posiadają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zaświadczenie 

lekarskie o potrzebie korzystania z usług opiekuńczych oraz są osobami samotnie zamieszkującymi lub 

zamieszkują z inną osobą (pierwszeństwo mają osoby samotnie zamieszkujące). Maksymalna liczba uczestników 

programu 50 osób.  

Do końca grudnia 2020 roku wszystkie opaski zostały rozdysponowane. Zgodnie z umową świadczenie usług 

rozpoczęło się od dnia 1 sierpnia 2020 roku, a jego koszt miesięczny wynosił 2275,50 zł. 

Gmina w ramach tego projektu zakupiła również potrzebne opaski. Koszt zakupu opasek to 31 752 zł. W roku 

kolejnym Gmina Miejska Wągrowiec będzie kontynuowała powyższy program.  
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C. POLITYKI: 

1. Polityka oświatowa, 

2. Polityka społeczna, 

3. Polityka mieszkaniowa, 

4. Polityka Zrównoważonej Mobilności Miejskiej na lata 2016–2026, 

5. Polityka kulturalna. 

 

1. Polityka oświatowa 

 

Gmina Miejska Wągrowiec odpowiedzialna jest za edukację dzieci i młodzieży na poziomie wychowania 

przedszkolnego oraz szkoły podstawowej. W tym zakresie wykonuje ona obowiązki ustawowe, określone ustawą 

z dnia 14 grudnia 2016 r.  Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.), ustawą z dnia  

27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2029 z późn. zm.) oraz 

opartymi o nie aktami wykonawczymi niższego rzędu. 

 

W zakresie realizacji zadań oświatowych w roku 2020 Gmina Miejska Wągrowiec swe działania 

skoncentrowała na: 

-  realizacji zadań bieżących, 

- określeniu sieci szkół prowadzonych przez Gminę Miejską Wągrowiec w związku z koniecznością zapewnienia 

dodatkowej lokalizacji dla Szkoły Podstawowej nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Wągrowcu w budynku 

Szkoły Podstawowej nr 1 w Wągrowcu, 

- dbałości o zabezpieczenie infrastruktury istniejących placówek oświatowych uwzględniające realia finansowe, 

- podnoszeniu jakości opieki nad dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez zapewnienie dowozu 

uczniów przy wykorzystaniu busów do przewozu uczniów niepełnosprawnych, zakupionych przez Gminę 

Miejską Wągrowiec przy wsparciu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 

-  cyfryzacji szkół poprzez zwiększenie liczby komputerów w szkołach,  

- działaniach na rzecz zwiększenia poziomu bezpieczeństwa epidemicznego w szkołach i przedszkolach poprzez 

dystrybucję termometrów bezdotykowych, przyłbic i maseczek ochronnych. 

Szczegółowe dane przedstawia „Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych przez Gminę Miejską 

Wągrowiec  

w roku szkolnym 2019/2020” – przedłożona Radzie Miejskiej w Wągrowcu dnia 28 października 2020 r. 

 

PRZEDSZKOLA 

Zadania z zakresu wychowania przedszkolnego realizuje pięć przedszkoli publicznych oraz cztery 

przedszkola niepubliczne. 

W roku szkolnym 2020/2021 (wg danych na dzień 30 września 2020 r.) wychowaniem przedszkolnym 

objętych jest łącznie 1088 dzieci, z których 875 uczęszcza do pięciu przedszkoli publicznych, prowadzących 

zajęcia w 36 oddziałach a 213 do czterech przedszkoli niepublicznych. Średnia liczebność przypadających 

na oddział dzieci w przedszkolach publicznych wynosi 24,31 osoby.  

Przedszkola miejskie zatrudniają łącznie 66 nauczycieli (64,23 etatów przeliczeniowych) oraz 70 

pracowników obsługi (64,85 etatów przeliczeniowych), do których zaliczani są: woźne, pomoce nauczyciela, 
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pracownicy administracyjni, pracownicy gospodarczy, pracownicy kuchni w Przedszkolu nr 6 i Przedszkolu nr 7  

oraz rzemieślnicy – elektryk i instalator wod.-kan., obsługujący wszystkie przedszkola. 

Szczegółowe dane liczbowe dotyczące przedszkoli publicznych przedstawia poniższa tabela: 

Lp. 
Nazwa 

i adres przedszkola 

Liczba 

oddziałów Dzieci 
Nauczycieli 

(etaty) 

Prac. Obsługi 

i Administracji 

(etaty) 

1. 
Przedszkole nr 1  
ul. Kcyńska 61 

8 200 13,80 11,29 

2. 
Przedszkole nr 2  
ul. Powstańców Wlkp. 61 

7 168 13,24 11,77 

3. 
Przedszkole nr 3 
ul. Kolejowa 56 

7 162 11,69 10,25 

4. 
Przedszkole nr 6 
ul. Lipowa 36 

8 196 14,75 17,62 

5. 
Przedszkole nr 7 
ul. Libelta 12a 

6 149 10,75 13,92 

 Razem 36 875 64,23 64,85 

 

Wydatki na utrzymanie przedszkoli publicznych w 2020 r. wyniosły 9 006 924,16 zł, co w przeliczeniu na  

1 dziecko stanowiło kwotę 10 293,63 zł. 

 Za pobyt dzieci w przedszkolach publicznych w czasie przekraczającym 5 godzin dziennie od rodziców 

pobierana jest opłata w wysokości 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu. 

Dla rodzin wielodzietnych i rodzin posyłających dwoje dzieci do przedszkola uchwała Rady Miejskiej 

przewiduje 50% ulgę w tej opłacie, a dzieci posiadające orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz 

trzecie i każde następne dziecko z rodzin wielodzietnych są zwolnione z tej opłaty. Łączne roczne wpływy miasta  

z opłaty za korzystanie z przedszkoli wnoszonej przez rodziców wyniosły w roku 2020 89 023,00 zł.     

Przedszkola niepubliczne, zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych, otrzymują z budżetu miasta 

dotację na każde dziecko. W roku 2020 była to kwota 6822,95 zł, którą przekazywano placówkom niepublicznym 

w ratach miesięcznych po 568,58 zł. Ponadto dodatkowe środki przekazywane są na dzieci ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi. Do poszczególnych przedszkoli uczęszczała (wg stanu na 30 grudnia 2020 r.) 

następująca liczba dzieci: 

- Przedszkole Niepubliczne Akademia Talentów w Wągrowcu – 108 uczniów; 

- Przedszkole Niepubliczne Taneczno–Muzyczne „Do Re Mi” w Wągrowcu – 64 uczniów; 

- Niepubliczne Przedszkole Dwujęzyczne „MY STORY” w Wągrowcu – 35 uczniów; 

- Niepubliczne Przedszkole Centrum Wspomagania Rozwoju i Terapii Dziecka PROGRESSIO) – 17 uczniów.  

W roku 2020 przedszkolne placówki niepubliczne otrzymały całościowo dotację w łącznej kwocie 

2 815 455,24 zł. 
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SZKOŁY PODSTAWOWE 

Kolejny etap edukacji zabezpieczają szkoły podstawowe. Gmina Miejska Wągrowiec prowadzi 4 szkoły 

podstawowe, do których (wg stanu na dzień 30 września 2020 r.) uczęszczało 2385 uczniów, pobierających 

naukę w 115 oddziałach (w tym w 2 oddziałach integracyjnych – 34 uczniów i w 2 oddziałach specjalnych – 6 

uczniów: Szkoła Podstawowa nr 3). Średnia liczebność uczniów przypadających na oddział ogólnodostępny 

wynosi 21,49 osoby.  

Szkoła Podstawowa nr 1 od 1 września 2020 r. swą strukturą obejmowała 21 oddziałów (411 uczniów), 

którą stanowią uczniowie klas I – IV oraz klas VI – VIII – średnia liczebność jednej klasy wynosi 19,57 uczniów. 

Szkoła dysponuje 30 salami lekcyjnymi (w tym pracownią fizyczną, chemiczną, geograficzną, historyczną, 

matematyczną, dwoma pracowniami biologicznymi i dwoma pracowniami języka polskiego), dwiema salami 

komputerowymi, halą sportową, salką gimnastyczną, siłownią, salą konferencyjną, 4 salami świetlicowymi, 

biblioteką oraz salą robotyki, kuchnią, stołówką, gabinetem logopedy, pedagoga, psychologa oraz gabinetem 

profilaktyki zdrowotnej, co pozwala na swobodne gospodarowanie zasobami lokalowymi tej placówki, niemniej 

pozostają w tym zakresie niewykorzystane rezerwy substancji lokalowej. 

Szkoła Podstawowa nr 2 swą strukturą obejmuje 708 uczniów, uczęszczających do 33  oddziałów (średnia 

liczebność jednej klasy wynosi 21,45 uczniów). Jest to szkoła o pełnej strukturze klas – od kl. I do kl. VIII. Szkoła 

dysponuje 23 salami lekcyjnymi, dwiema salami informatycznymi i dwiema salami sportowymi (w tym jedna sala 

niepełnometrażowa), co powoduje konieczność pracy w systemie 1,5  zmianowym oraz wymaga racjonalnego 

gospodarowanie zasobami lokalowymi tej placówki, przy uwzględnieniu pracy w innych niż izby lekcyjne 

pomieszczeniach, zaadaptowanych do tego celu. 

Szkoła Podstawowa nr 3 swą strukturą obejmuje 568 uczniów, w tym 528 uczniów uczęszczających do 25  

oddziałów ogólnodostępnych (średnia liczebność jednej klasy wynosi 21,12 uczniów), 34 uczniów uczęszcza do   

2 oddziałów integracyjnych, a 6 uczniów do 2 oddziałów specjalnych. Jest to szkoła o pełnej strukturze klas – od 

kl. I do kl. VIII. Szkoła dysponuje  łącznie 21 salami lekcyjnymi, dwiema salami komputerowymi i dwiema salami 

gimnastycznymi (ul. Letnia oraz ul. Klasztorna), a także salą wczesnego wspomagania rozwoju, zlokalizowanymi 

w dwóch odległych od siebie budynkach, co zapewnia możliwość pracy w systemie jednozmianowym oraz 

bliskość szkoły w stosunku do miejsca zamieszkania ucznia, niemniej wymaga od pracowników szkoły 

przemieszczania się pomiędzy jej dwiema lokalizacjami (odległość ok. 1,5 km). 

Szkoła Podstawowa nr 4 swą strukturą obejmuje 698 uczniów, uczęszczających do 32  oddziałów (średnia 

liczebność jednej klasy wynosi 21,81 uczniów). Jest to szkoła o pełnej strukturze klas – od kl. I do kl. VIII. Szkoła 

dysponuje 23 salami lekcyjnymi, dwiema salami komputerowymi, 1 salą świetlicową, salą gimnastyczną oraz 

biblioteką, co spowodowało w roku szkolnym 2020/2021 konieczność wskazania dodatkowej lokalizacji pracy 

szkoły w pomieszczeniach Szkoły Podstawowej nr 1 (6 sal dydaktycznych). Brak dodatkowej lokalizacji nie 

pozwoliłby szkole na pracę w systemie jednozmianowym.  

We wszystkich szkołach funkcjonują biblioteki oraz gabinety pielęgniarki. 

Szkoły podstawowe łącznie zatrudniają 234 nauczycieli (266,59 etatów przeliczeniowych) oraz 42 

pracowników obsługi (38,45 etatów przeliczeniowych), pracowników kuchni szkolnej i personelu sprzątającego  

w Szkole Podstawowej nr 1, kierowców busów i opiekunów dowozu uczniów w Szkole Podstawowej nr 3 oraz 

sekretarzy szkół, woźnych,  prac. gospodarczych, palacza oraz konserwatorów).  
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Szczegółowe dane liczbowe dotyczące zatrudnienia przedstawia poniższa tabela: 

Lp. Szkoła 

Liczba 

Uczniów Oddziałów 
Nauczycieli 

(etaty) 

Prac. Obsługi 

i Administracji 

(etaty) 

1. 
Szkoła Podstawowa nr 1 

ul. św. Wojciecha 20 
411 21 41,31 18,63 

2. 
Szkoła Podstawowa nr 2  

ul. Krótka 4 
708 33 74,53 5,75 

3. 
Szkoła Podstawowa nr 3 

ul. Klasztorna 19  
568 29 75,79 9,82 

4. 
Szkoła Podstawowa nr 4 

ul. Reja 10 
698 32 74,93 4,25 

 Razem 2385 115 266,59 38,45 

 

Łączny koszt utrzymania publicznych szkół podstawowych oraz funkcjonujących w nich świetlic w 2020 r. 

wyniósł 24 128 380,01 zł, co w przeliczeniu na 1 ucznia stanowiło kwotę 10 116,72 zł. 

 

Łącznie w roku 2020 na utrzymanie publicznych placówek oświatowych (szkół i przedszkoli) wydano 

33 135 304,17 zł, z czego 18 766 908,00 zł stanowiła subwencja oświatowa, a 1 137 622,00 zł dotacja celowa  

z budżetu państwa na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego  867 906,76 zł dochody 

wygenerowane przez placówki oświatowe, natomiast kwota 12 362 867,41 zł stanowiła dopłatę do utrzymania 

placówek oświatowych ze środków własnych Gminy Miejskiej Wągrowiec. 

 

REALIZOWANE PROGRAMY 

W roku 2020, na podstawie  § 11 ust. 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 roku  

w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju 

Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki 

pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci  

i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych, Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mikołaja Kopernika w 

Wągrowcu zrealizowała zakup 630 książek do biblioteki szkolnej, wykorzystując przyznaną kwotę wsparcia, która 

wyniosła 12 000,00 zł przy zaplanowanym na rok 2020 zaangażowaniu środków własnych w kwocie 3000 zł.  

W ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023 Gmina 

Miejska Wągrowiec uzyskała dofinansowanie w kwocie 79 996 zł, które – przy wkładzie własnym na poziomie 

19 999 zł – zostało ono wykorzystane, zgodnie z założeniami programu na remont, przebudowę i doposażenie 

stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 1 w Wągrowcu. Posiłki spożywane przez uczniów cechują się wysoką 

jakością i cieszą się dużym zainteresowaniem oraz pozytywnymi opiniami, a warunki konsumpcji sprzyjają 

kształtowaniu właściwych nawyków żywieniowych oraz postaw kulturalnego zachowania się przy stole. 

Ponadto od 1 września 2020 roku w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską 

Wągrowiec realizowany jest we współpracy z  sekcją piłki ręcznej klubu sportowego MKS „Nielba” Wągrowiec 

program „Zręczne Dzieciaki”, w ramach którego uczniowie klas IV mogą brać udział w dodatkowych zajęciach 

sportowych z zakresu piłki ręcznej w wymiarze 2 godzin tygodniowo w każdej ze szkół.  
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INNE DZIAŁANIA GMINY W ZAKRESIE EDUKACJI: 

DOWÓZ UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

W związku z udziałem w projekcie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Gmina 

Miejska Wągrowiec w roku 2019 zakupiła dwa busy marki Ford Transit na potrzeby realizacji dowozu dzieci 

niepełnosprawnych, dowożonych do miejskich i zewnętrznych specjalistycznych placówek oświatowych. Busy 

przekazane zostały do Szkoły Podstawowej nr 3 w Wągrowcu i realizują dowozy do tej szkoły oraz do Ośrodka 

Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego, prowadzonego przez Wągrowieckie Stowarzyszenie na Rzecz 

Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Bona Fides”, a także do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla 

Dzieci Niewidomych w Owińskach. Szkoła Podstawowa nr 3 w swej strukturze posiada 2 oddziały integracyjne 

oraz 2 oddziały specjalne, do których uczęszczają uczniowie z orzeczoną niepełnosprawnością. Realizacja 

dowozów usprawnia wykonywanie ustawowego obowiązku przez gminę oraz uniezależnia ją od podmiotów 

zewnętrznych, zapewniając wysoki poziom jakości tej usługi. Ponadto busy – poza zadaniami szkolnymi – 

wykorzystywane są okazjonalnie do przewozu niepełnosprawnych mieszkańców Wągrowca oraz do zadań 

związanych z programem szczepień przeciw SARS-CoV-2. 

CYFRYZACJA SZKÓŁ 

W związku z konkursami grantowymi „Zdalna Szkoła” i „Zdalna Szkoła+” Gmina Miejska Wągrowiec w 2020 

roku uzyskała dofinansowanie w łącznej kwocie 184 697 zł, dzięki któremu nabyto 77 komputerów przenośnych, 

które wypożyczono uczniom i nauczycielom na potrzeby edukacji zdalnej. Zadanie to zostało zrealizowane  

w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014 – 2020, Oś priorytetowa I. Powszechny dostęp do 

szybkiego Internetu, Działanie 1.1. „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do 

szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach.” 

Ponadto na podstawie zarządzenia nr 68/2019 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 15 maja 2019 r.  

w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników lekcyjnych w Szkole Podstawowej  nr 3 im. Mikołaja 

Kopernika w Wągrowcu od roku szkolnego 2019/2020 w formie elektronicznej, zarządzenia nr 82/2019 Burmistrza 

Miasta Wągrowca z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników lekcyjnych w 

Szkole Podstawowej nr 2 im. Cystersów Wągrowieckich w Wągrowcu od roku szkolnego 2019/2020 w formie 

elektronicznej, zarządzenia nr 97/2020 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 2 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia 

zgody na prowadzenie dzienników lekcyjnych w Szkole Podstawowej nr 1 w Wągrowcu od roku szkolnego 

2020/2021 w formie elektronicznej oraz zarządzenia nr 102/2020 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 8 czerwca 

2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników lekcyjnych w Szkole Podstawowej nr 4 im. Marii 

Skłodowskiej - Curie w Wągrowcu od roku szkolnego 2020/2021 w formie elektronicznej od dnia 1 września 2020 

roku wszystkie szkoły prowadzone przez Gminę Miejską Wągrowiec prowadzą dokumentację szkolną w formie 

elektronicznej („e-dziennik”), co pozwala na wykonywanie zadań szkoły oraz kontakt z rodzicami i uczniami  

w formie zdalnej. Rozwiązanie to umożliwiło sprawne funkcjonowanie szkół w sytuacji zagrożeń wynikających ze 

stanu epidemii związanego z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19. 

WYPOSAŻENIE PLACÓWEK W ŚRODKI BEZPIECZEŃSTA I OCHRONY OSOBISTEJ 

W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 Gmina Miejska Wągrowiec w roku 2020 wykonywała 

zadania związane z dystrybucją środków bezpieczeństwa do szkół i placówek oświatowych. W okresie od marca 

do grudnia 2020 r. do szkół i przedszkoli przekazano łącznie: 565 przyłbic ochronnych, 15 termometrów 

bezdotykowych, 41 700 maseczek ochronnych oraz 803 pojemniki 5-litrowe (4015 l) płynu dezynfekcyjnego. 
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Środki te zostały przekazane szkołom oraz przedszkolom publicznym i niepublicznym zgodnie z rozdzielnikiem 

proporcjonalnym do liczby dzieci pobierających naukę oraz dzieci objętych opieką przedszkolną w każdej  

z placówek. 

 

ZADANIA INWESTYCYJNE I REMONTOWE ZREALIZOWANE W ROKU 2020 

W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ WĄGROWIEC  

 

W ramach środków zabezpieczonych w budżetach placówek oświatowych podejmowane były działania 

mające na celu zabezpieczenie ich stanu oraz ich renowację, pozwalające na realizację zadań statutowych  

w optymalnych warunkach. 

Najważniejsze działania w tym zakresie wykonane w roku 2020 to: 

- pokrycie dachu w Przedszkolu nr 1 papą termozgrzewalną, 

- modernizacja placu zabaw w Przedszkolu nr 2, 

- remont pomieszczeń zajęciowych oraz remont kominów w Przedszkolu nr 2, 

- montaż systemu domofonowego w Przedszkolu nr 3, 

- zakup monitorów interaktywnych w Przedszkolu nr 6, 

- remont klatki schodowej oraz 4 sal oddziałowych, a także zakup tablic multimedialnych, projektora i laptopa  

w Przedszkolu nr 7, 

- przebudowa instalacji hydrantowej, wymiana wyłącznika przeciwpożarowego oraz remont i przebudowa 

stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 1, 

- remont 2 izb lekcyjnych oraz zadaszenia wejścia w Szkole Podstawowej nr 2,  

- zakup środków dydaktycznych do nauki przedmiotów przyrodniczych oraz książek do biblioteki szkolnej  

w Szkole Podstawowej nr 3, 

- remont sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej nr 4, 

- zakup sprzętu multimedialnego i komputerów przenośnych w Szkole Podstawowej nr 1, Szkole Podstawowej  

nr 2 i Szkole Podstawowej nr 3. 

 

Łącznie kwoty wydatkowane na zadania inwestycyjne i remontowe w szkołach i przedszkolach prowadzonych 

przez gminę Miejską Wągrowiec przedstawia poniższe zestawienie tabelaryczne: 

Przedszkole 2019 2020 

Przedszkole nr 1 447 069,90 zł 49 027,52 zł 

Przedszkole nr 2  24 658,77 zł 487 776,43 zł 

Przedszkole nr 3  46 789,95 zł 27 911,89 zł 

Przedszkole nr 6 105 986,85 zł 33 930,16 zł 

Przedszkole nr 7 87 219,92 zł 61 928,64 zł 

Razem przedszkola  711 725,39 zł 660 574,64 zł 

 

 

Szkoła 2019 2020 

Szkoła Podstawowa nr 1    82 904,00 zł 414 157,09 zł 

Szkoła Podstawowa nr 2  105 735,25 zł 133 740,34 zł 

Szkoła Podstawowa nr 3   74 410,85 zł 231 609,31 zł 

Szkoła Podstawowa nr 4  33 572,29 zł 62 721,04 zł 

Razem szkoły:  296 622,39 zł 842 227,78 zł 

 

ŁĄCZNIE SZKOŁY I PRZEDSZKOLA: 

                          

1 008 347,78 zł 

                            

1 502 802,42 zł 
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Sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych na terenie miasta Wągrowiec w 2020 roku  w zakresie 
edukacji 

 

III. Rozwój systemu - infrastruktury związanej z turystyką, edukacją i sportem   

Lp. 
Nazwa zadania (remont, 

inwestycja) 

Całkowita 
Wartość 
zadania 

Wartość i źródło 
pozyskanych środków 

zewnętrznych 

Jednostka miary                           
(np. km, mb…) 

Uwagi 

 
Zadania zrealizowane przez Przedszkole nr 1 w Wągrowcu 

1. Pokrycie dachu papą 

termozgrzewalną 

Uzupełnienie tynków na 

kominach - 

Wymiana rynien 

 

49 027,52 zł 

 

 

- 

 

598,81 m
2 

14 szt. 

90 mb 

 

 

- 

 
Zadania zrealizowane przez Przedszkole nr 2 w Wągrowcu 

1. Zakup zmywarki do 

kuchni na parterze 

                                       

4 517,84 zł 

                                                                           

- 

                                                           

1 szt. 

 

- 

2. Zakup domofonu – 

wyjście do ogrodu, 

kamera 

                                         

2 915,00 zł 

                                                                          

- 

                                                            

1 szt. 

 

- 

3. Remont ciągu 

komunikacyjnego – 

schody na piętro, wejście 

główne i od ogrodu płytki 

                                         

13 000,00 zł 

                                                                            

- 

                                                                    

25 m
2 

 

- 

4. Remont wejścia głównego 

– malowanie, usunięcie 

lamperii 

                                            

3 295,33 zł 

                                                                            

- 

                                                          

90 m
2 

 

- 

5. Remont gabinetu 

logopedycznego: panele, 

drzwi, odnowienie ścian 

                                       

12 300,00 zł 

                                                                             

- 

                                      - 

Podłoga – 12,5 m
2 

 

- 

6. Wymiana drzwi – 

pomieszczenia 

gospodarcze 

                                     

2 595,00 zł 

                                                                         

- 

                                                    

1 szt. 

                                           

- 

7. Remont kominów                                      

12 300,00 zł 

                                                                          

- 

                                       

Kominy na dachu 

przedszkola – 7 szt. 

                                            

- 

8. Montaż poręczy 

przy schodach na klatce 

schodowej 

                                       

2 400,00 zł 

                                                                           

- 

                                                     

2 sztuki po obu stronach 

                                           

- 

9. Remont holu głównego – 

płytki, malowanie 

                                          

6 732,80 zł 

                                                                            

- 

                                          

64,89 m
2 

                                         

- 

10. Modernizacja placu 

zabaw 

                                   

424 720,46 zł 

                                                                           

- 

                                                 

Cały plac zabaw 

                                           

- 

 
Zadania zrealizowane przez Przedszkole nr 3 w Wągrowcu 

1. System domofonowy 

2 373,38 zł 
 
 
 

10 938,51 zł 

- 

 
Montaż domofonu, kamer. 

Przystosowanie drzwi 
wejściowych do 

współpracy z systemem 
domofonowym  

Montaż domofonu, kamery 
BCS, i zakup breloków 

zbliżeniowych. 
 

Biuro referenta 
 
 

Wejście główne 
do przedszkola  

i od strony placu 
zabaw 
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2. 
Wykonanie II części szafy 

w sali „Zajączki”, 
2 500 zł - 8 m

2 
Sala „Zajączki” 

3. 

Zakup i montaż Monitor  
Interaktywny AVtek 

 
Statyw AVtek 

 
5 500,00 zł 

 
 

1 300,00zł 

- 

Montaż  1 szt. monitora 
multimedialnego-

interaktywnego i statywu 
AVtek Touch Screen 

 

Sala „Zajączki” 

4. 
Zakup i montaż Monitor 

multimedialny –
interaktywny  IIYAMA 

5 300,00 zł - 
Montaż  1 szt. monitora  

multimedialnego-
interaktywnego

 
Sala „Sarenki” 

 
Zadania zrealizowane przez Przedszkole nr 6 w Wągrowcu 

1. 

INWESTYCJA: 
Zakup kamer z osprzętem 

do wideofonu 
przedszkolnego 

2 860,32 zł - 2 szt. - 

2. 
INWESTYCJA: 

Zakup kosiarki spalinowej 1 799,00 zł - 1 szt. - 

3. 
INWESTYCJA: 

Zakup rozdrabniarki do 
gałęzi 

1 650,00 zł - 1 szt. - 

4. 

INWESTYCJA: 
Zakup monitorów 

interaktywnych 
- IIYAMA 

- Avtek Touchscreen 5 
ze statywami 

 

 

13 080,00 zł 

 

 

- 

 

 

2 szt. - 

5. 
INWESTYCJA: 

Zakup notebooka DELL 
3590 

3 341,00 zł - 1 szt. - 

6. 
INWESTYCJA: 

Zakup moskitiery do 
okien kuchennych 

400,00 zł - 1 szt. - 

7. 
INWESTYCJA: 

Zakup okna i parapetu 1 000,00 zł - 1 szt. - 

8. 
INWESTYCJA: 

Zakup drzwi do kuchni 
przedszkolnej 

820,84 zł - 1 szt. - 

9. 

REMONT: 
Wykonanie balustrady 

schodowej 
oraz pochwytów na 
schody wewnątrz 

przedszkola 

6 480,00 zł - 
9 mb 

7 mb 
- 

10. 

REMONT: 
Przystosowanie drzwi 

wejściowych do 
współpracy z systemem 

domofonowym 

2 499,00 zł - 2 szt. - 

 
Zadania zrealizowane przez Przedszkole nr 7 w Wągrowcu 

1. 

Remont czterech sal 

dla dzieci, który 

obejmował zrywanie 

boazerii, gipsowanie i 

malowanie ścian 

                                                              

 

11 538,00 zł - 4 x 67,00 m
3 

- 

2. 

Remont klatki schodowej 

- usuwanie łatwopalnej 

podłogi oraz boazerii 

 

18 500,00 zł 
 

- 

 
70 m

3 
 
- 



71 

 

ściennej, gipsowanie, 

malowanie, położenie 

płytek podłogowych 

3. 

Usunięcie wykładziny 

podłogowej, montaż 

paneli podłogowych 

w sali dydaktycznej 

(oddział III) 

 

 

3 304,40 zł - 67,00 m
3 

- 

4. 

Wykonanie i montaż 

drzwi ewakuacyjnych od 

strony ogrodu 

 

6 396,00 zł - 1 szt. - 

5. 

Wykonanie i montaż 

parapetów zewnętrznych 

i wewnętrznych w dwóch 

salach dydaktycznych 

(oddział IV, VI) 

 

 

5 035,00 zł - 48 mb - 

6. 

Malowanie klatki 

schodowej od strony 

zaplecza kuchennego 

 

5 700,00 zł - 70 m
3 

- 

7. 

Zakup dwóch tablic 

multimedialnych, 

projektora oraz laptopa 

 

3 538,00 zł 

7 917,24 zł (Firma Lindner 
oraz Rada Rodziców 

Przedszkola nr 7 
„Pod Grzybkiem” 

w Wągrowcu 

4 szt. - 

 
Zadania zrealizowane przez Szkołę Podstawową nr 1 w Wągrowcu 

 
1. 

Wymiana głównego 
wyłącznika 

przeciwpożarowego w 
rozdzielni energetycznej w 
budynku SP1 w Wągrowcu 

16 469,70 zł - - - 

2. 
INWESTYCJA - 16 szt. 

notebook Lenovo 38 336,00 zł 

zdalna szkoła – wsparcie 
Ogólnopolskiej Sieci 

Edukacyjnej w systemie 
kształcenia zdalnego 

- - 

3. 

INWESTYCJA - 10 szt. 
notebook Lenovo 24 350,00 zł 

zdalna szkoła + w ramach 
Ogólnopolskiej Sieci 

Edukacyjnej 

- - 

4. 
INWESTYCJA - 16 

laptopów umieszczonych 
w przenośnej szafie 

40 000,00 zł 
nagroda uzyskana 

w Ogólnopolskim konkursie 
dla szkół „OSE Wyzwanie” 

- - 

5. 

INWESTYCJA - 10 
komputerów Lenovo 12 000,00 zł - 

wyposażenie sali 

komputerowej dla klas 

pierwszych 
- 

6. 

INWESTYCJA  3 szt. laptop 
Lenovo, 1 szt. laptop DELL,  

drukarka laserowa HP, 4 
szt. projektor NEC z 

akcesoriami, 1 szt. ekran 
projekcyjny, 2 szt. 

telewizor, 2 szt. DVD 
Manta 

16 474,99 zł - 

wyposażenie szkoły 

w niezbędne materiały 

edukacyjne 
- 

7. 
Kolorowe schowki 10 szt. 

4 635,90 zł - 
zakup mebli dla klas 

pierwszych - 
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8. 
Przebudowa instalacji 

hydrantowej w budynku 
SP1 w Wągrowcu 

155 756,50 zł - 
                                                            

- 
                                         
- 

9.  

Remont pomieszczeń 
klasowych i usługa 

malowania 
5 500,00 zł - 

remont pracowni 

komputerowej 

oraz sekretariatu 
- 

10. Generator ozonu 639,00 zł - - - 

11. 

 
Remont i przebudowa 

stołówki szkolnej 99 995,00 zł 

wsparcie Wojewody 
Wielkopolskiego:                     

79 996,00 zł,                              
wkład własny: 19 999,00 zł 

 

prace remontowe, 

hydrauliczne, elektryczne, 

wymiana okien, zakup mebli 
- 

Zadania zrealizowane przez Szkołę Podstawową nr 2 w Wągrowcu 

 
1. 

REMONT: 
Skucie daszku nad 

wejściem do Szkoły 
Podstawowej nr 2                       

w Wągrowcu. 

4 800,00 zł - 

2,90 x 8,60 m 

Skucie daszku nad wejściem 
do Szkoły Podstawowej nr 2                     

w Wągrowcu 

- 

2. 
REMONT: 

Wykonano mapkę do 
celów projektowych 

800,00 zł - 
Wykonano mapkę do celów 

projektowych 
- 

3. 

REMONT: 
Całkowity remont dwóch 
izb lekcyjnych nr 43, 56, 
sekretariatu szkoły oraz 

gabinetu dyrektora szkoły 

21 000,00 zł - 

162 m² 

Usługa remontu                           
w zakresie: prac 

remontowo-budowlanych 
(skrobanie ścian i sufitu 

ze starej nawierzchni 
oraz usunięcie farby olejnej, 

gruntowanie całego 
pomieszczenia, wyprawki, 

szpachlowanie, szlifowanie, 
malowanie całych ścian 

- 

4. 

REMONT: 
Opracowanie 

dokumentacji projektowej 
zadaszenia wejścia 
do budynku szkoły. 

4 700,00 zł - 
Opracowanie dokumentacji 

projektowej zadaszenia 
wejścia do budynku szkoły 

- 

5. 

REMONT: 
Wykonanie zadaszenia 

wejścia do Szkoły 
Podstawowej nr 2                          

w Wągrowcu. 

39 053,34 zł - 

2,90 x 8,60 m 

Wykonanie zadaszenia 
wejścia do Szkoły 
Podstawowej nr 2                             

w Wągrowcu.
 

- 

6. 

REMONT: 
Wykonanie elektrozaczepu 

w drzwiach do pokoju 
nauczycielskiego. 

 

340,00 zł - 

Wykonanie elektrozaczepu                              
w drzwiach do pokoju 

nauczycielskiego. 
 

- 

7. 

INWESTYCJA: 
- Laptop 

Lenovo  9 szt. 
- Mysz Logitech 2 szt. - 

21 652,00 zł 

Projekt: 

"Zdalna Szkoła - wsparcie 
Ogólnopolskiej Sieci 

Edukacyjnej w systemie 
kształcenia zdalnego" 

9 laptopów 

2 mysz Logitech 
- 

8. 

INWESTYCJA: 
- Laptop 

Lenovo  17 szt. 
- 

41 395,00 zł 

Projekt: 

"Zdalna Szkoła + w ramach 

17 laptopów 

 
- 
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Ogólnopolskiej Sieci 
Edukacyjnej" 

Zadania zrealizowane przez Szkołę Podstawową nr 3 w Wągrowcu 

1. 

INWESTYCJA - zakup 
regałów do zaplecza 
fizyczno-chemicznego  
 

  

3 469,98 zł - 7 szt.  (ul. Klasztorna)  

2. 
INWESTYCJA - zakup 
źródełka wody pitnej  
 

                                      
4 686,39 zł - 2 szt. 

(ul. Klasztorna 
i ul. Letnia)  

3. 

INWESTYCJA - zakup 
czytników kodów 
kreskowych do bibliotek 
szkolnych, 
wraz z oprogramowaniem 
oraz nalepkami i folią 
na książki 
 

 

 

 

3 753,00 zł - 

- Czytnik i - 2 szt. 
- Oprogramowanie - 
program MOL NET 

Komputeryzacja 
bibliotek 
szkolnych 

4. 
INWESTYCJA – zakup 
generatorów ozonu 
 

                                          
1 598,00 zł - 2 szt.  

(ul. Klasztorna 
i ul. Letnia) 

5. 

INWESTYCJA : 
- projektory (4 szt.) 
- komputer (3 szt.)  
- drukarki (4 szt.)  
- tablety graficzne (10 szt.)  
- tablica suchościeralna 
(1szt.) 
- tablica interaktywna 
(1szt.)  
- dzwonek ”szkolna woźna” 
- kamerki internetowe 
(4szt.) 
- głośniki ( 1 zestaw) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

24 747,28 zł 

- 

- projektory (4 szt.) 
- komputer (3 szt.)  
- drukarki (4 szt.)  
- tablety graficzne (10 szt.)  
- tablica suchościeralna  
(1 szt.) 
- tablica interaktywna (1szt.)  
- dzwonek ”szkolna woźna” 
(1 szt.)  
- kamerki internetowe 
(4 szt.) 
- głośniki (1 zestaw) 
 

Doposażenie 
sekretariatów 

szkoły, izb 
lekcyjnych, 

oddziału 
do specjalnej 

organizacji 
nauki  oraz 

pomieszczenia 
dla obsługi 

busów 
i uczniów 

oczekujących 
na dowozy.  

6. 

INWESTYCJA: 
Mobilna pracownia 
komputerowa 

 

 

63 650,00 zł 

 

Nagroda w Ogólnopolskim 
Konkursie Dla Szkół –  

„OSE Wyzwanie” 

Wartość rynkowa  -                     
63 650,00 zł 

16 szt. laptopów 
Przenośna szafa 

Router 
(ul. Klasztorna)  

7. 

INWESTYCJA: 
Zakup kijków do Nordic 
Walking na lekcje 
wychowania fizycznego   
 
 

                                         

                            
1 375,00 zł - 

                                                                   
25 kpl.  

                                       
(ul. Klasztorna) 

8. 

INWESTYCJA: 
Sprzęt komputerowy 
wraz z oprogramowaniem  
 

 

 

 

14 464,00 zł 

Szkoła otrzymała sprzęt 
w ramach projektu 

grantowego pn. „Zdalna 
Szkoła - wsparcie 

Ogólnopolskiej Sieci 
Edukacyjnej w systemie 
kształcenia zdalnego”  

14 464,00 zł 

 

6 notebooków 
2 myszki   

(ul. Klasztorna) 
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9. 

INWESTYCJA: 
Sprzęt komputerowy 
wraz z oprogramowaniem  
 

 

 

 

14 610,00 zł 

Szkoła otrzymała sprzęt 
w ramach projektu 

grantowego pn. „Zdalna 
Szkoła+  w ramach  

Ogólnopolskiej Sieci 
Edukacyjnej”  

14 610,00 zł  

 

6 notebooków (ul. Klasztorna) 

10. 

INWESTYCJA: 
Zakup książek do bibliotek 
szkolnych  

 

 

15 000,00 zł 

Rezerwa celowa 2020 
z „Narodowego Programu 

Rozwoju Czytelnictwa” 

Wkład własny- 3 000,00 zł 

Dotacja Wojewody 
Wielkopolskiego  – 

12 000,00 zł  

630 szt. książek 
(ul. Klasztorna 

i ul. Letnia) 

11. 

INWESTYCJA: 
Zakup środków 
dydaktycznych + 
dygestorium 

 

54 866,00 zł  
Rezerwa Oświatowa 2020 

- 54 866,00 zł 

Dygestorium szkolne , 
projektor oraz pomoce 
naukowe do biologii, 

chemii, fizyki i geografii. 

(ul. Klasztorna)  

12. 
INWESTYCJA: 
Stół do tenisa stołowego  

1 350,00 zł - 1 kpl. (ul. Letnia)  

13. 
INWESTYCJA: 
Zabiegi pielęgnacyjne 
oraz wycinka drzew 

                                
1 728,00 zł  - - (ul. Letnia)  

14. 
REMONTY: 
Naprawa ogrodzenia 
murowanego  

                      
2 091,00 zł - - (ul. Klasztorna)  

15. 

REMONTY: 
Remont dachu sali 
gimnastycznej 
wraz z wymianą rynien 
i opierzeniem dachu  

 

2 214,02  zł 
- - (ul. Klasztorna)  

16. 

REMONTY: 
Usługa remontowa 
związana z 
przygotowaniem 
pomieszczenia 
dla pracowni przyrodniczej  

 

 

1 426,80 zł - 57 m
2 

(ul. Klasztorna)  

17. 

Remont: 
Odświeżenie świetlic 
szkolnych wraz z naprawą 
okna oraz podłogi 

 

3 350,00 zł - 
Świetlica I -  41 m

2 

Świetlica II -  50 m
2 

(ul. Klasztorna 
i ul. Letnia)  

18. 

REMONT: 
Przygotowanie 
pomieszczenia dla obsługi 
busów oraz uczniów 
oczekujących na dowozy 

                            
8 915,00 zł 

- 14 m
2 

(ul. Letnia)  

19. 

REMONT: 
Całkowity remont izby 
lekcyjnej dla uczniów o 
szczególnych potrzebach 
edukacyjnych 

 

                          
4 000,00 zł 

                                                                     
- 

                                                                 
40 m 

2 
                                     

(ul. Letnia)  

20. 
REMONT: 
Wymiana i montaż 
neutralizatora w piecu  

 

4 314,84 zł - - (ul. Klasztorna)  
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Zadania zrealizowane przez Szkołę Podstawową nr 4 w Wągrowcu 

1. Remont trzech sal 

lekcyjnych (205, 206, 106) 

dokonanie prac 

tynkarskich, malowanie 

trzech sal lekcyjnych, 

obróbki stolarki okiennej 

i wymiany drzwi) 

 

 

17 500,00 zł 

 

 

- 

 

 

3 sale lekcyjne 

 

 

- 

2. Zakupy - art. elektryczne 

(w tym lampy do sal 

lekcyjnych i w holu 

głównym szkoły) 

 

5 426,00 zł 

 

- 

 

komplety do 3 sal 

 

- 

3. Zakupy - farby 

do wymalowania 

remontowanych sal 

 

3 792,95 zł 

 

- 

 

- 

 

- 

4. Usługi - malowanie klas                

(sala 20 i hol główny 

szkoły) 

 

10 000,00 zł 

 

- 

 

2 pomieszczenia 

 

- 

5. Usługi - montaż, demontaż 

i zakup  drzwi do trzech sal 

lekcyjnych                                            

(sala nr 18, 19, 20) 

   

7 000,00 zł 

 

- 

 

3 szt. 

 

- 

6. Usługa malowania sali   

(sala 18,19) 

                          

5 000,00 zł 

                                                               

- 

                                                  

2 pomieszczenia 

                                 

- 

7. Usługa - montaż, demontaż 

i zakup drzwi (gabinet 

pedagoga i woźnej) 

                       

1 773,00 zł 

                                                                 

- 

                                                        

2 szt. 

                                     

- 

8. Usługa wymiany drzwi, 

montaż, demontaż, zakup  

( sala 15,16,17) 

                        

8 030,50 zł 

                                                                 

- 

                                                                  

3 szt. 

                                    

- 

9. Usługa - montaż drzwi 

w świetlicy szkolnej 

                          

1 000,00 zł 

                                                                    

- 

                                                                 

1 szt. 

                                   

- 

10. Usługa - montaż, demontaż 

paneli podłogowych 

                       

3 198,59 zł 

                                                                 

- 

                                                               

3 pomieszczenia  

                             

- 
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2. Polityka społeczna. 

 

Wprowadzenie 

Polityka społeczna miasta Wągrowca to szereg  działań, mniej lub bardziej skoordynowanych, których 

głównym celem jest rozwiązanie istniejących problemów społecznych. Działania te opierają się z reguły  

na przyjętych uchwałami Rady Miejskiej w Wągrowcu programach lub strategiach o różnym horyzoncie 

czasowym. W latach 2018 - 2020 najważniejszymi  obowiązującymi dokumentami strategicznymi były:  

 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Wągrowca na lata 2014-2020,  

 Gminny Program Wspierania Rodziny Miasta Wągrowca na lata 2019 – 2021,  

 Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy  w Rodzinie na lata 

2017-2020.  

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Wągrowca na lata 2014-2020. 

Pierwszy monitoring realizacji wskaźników Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta 

Wągrowca na lata 2014-2020 (w skrócie SRPS) za lata 2014 - 2017 został przedłożony Burmistrzowi Miasta 

Wągrowca w grudniu 2018 r. Obecnie opracowywany jest raport za lata 2018 – 2020. Niektóre trendy społeczne 

zauważone w latach 2014 – 2017 trwały nadal do końca 2020 r. i były to: wzrastająca liczba osób 

starszych/seniorów w strukturze mieszkańców miasta, wzrastająca liczba klientów MOPS korzystających  

z pomocy z powodu niepełnosprawności i długotrwałej ciężkiej choroby przy zmniejszeniu się ogólnej liczby 

klientów MOPS, zauważalny wzrost nakładów finansowych na zapewnienie opieki dziennej i całodobowej 

osobom starszym i niesamodzielnym. Równocześnie inne zjawiska z lat 2018 - 2020 z obszaru wskaźników 

demograficznych są niespodziewane i częściowo zostały spowodowane  pandemią koronawirusa. Należą do nich 

liczba zgonów „nadmiarowych” tj. tych, za które odpowiedzialna jest pandemia, malejąca liczba zawieranych 

małżeństw przy wzrastającej liczbie rozwodów. Innym wskaźnikiem wartym uwagi jest bardzo duży przyrost 

zameldowanych w Wągrowcu cudzoziemców z Ukrainy, Białorusi i Gruzji w roku 2019 i gwałtowny spadek tych 

zameldowań w pierwszym roku pandemii.     

Tab. nr 1.   Wybrane wskaźniki demograficzne 

Wyszczególnienie 2018 r. 2019 r. 2020 r. 

Liczba cudzoziemców 

spoza UE (zameldowani 

na pobyt czasowy – z 

Ukrainy, Białorusi, 

Gruzji) 

 

157 

 

414 

 

121 

Liczba zgonów 258 241 323 

Liczba zawartych 

małżeństw 

127 102 109 

Liczba rozwodów 37 60 56 

 

Źródło: USC Wągrowiec 
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Gminny Program Wspierania Rodziny Miasta Wągrowca na lata 2019 – 2021. 

Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r, o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U z 2020 r., 

poz, 821 ze zm.), uchwałą nr VII/48/2019 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 28 lutego 2019 r. został 

zatwierdzony Gminny Program Wspierana Rodziny miasta Wągrowca na lata 2019 – 2021. Adresatami tego 

programu są rodziny przeżywające trudności w prawidłowym funkcjonowaniu, a zwłaszcza w pełnieniu funkcji 

opiekuńczo - wychowawczej, bez względu na rodzaj dysfunkcji występujących w tych rodzinach. 

Na terenie miasta Wągrowca funkcjonują instytucje i organizacje pozarządowe, które udzielają wsparcia 

rodzinom borykającym się z problemami opiekuńczo – wychowawczymi, są to  m.in.: Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wraz z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej, Sąd Rodzinny, 

Miejski Ośrodek Profilaktyki i Problemów Alkoholowych ze Świetlicą Socjoterapeutyczną, Miejski Zespół 

Interdyscyplinarny, Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Poradnia Psychologiczno- 

-Pedagogiczna, Szkoły i Przedszkola. 

Na uwagę zasługuje praca asystentów rodzin zatrudnionych przez MOPS Wągrowiec. Wśród 130 rodzin 

posiadających dzieci i korzystających z pomocy Ośrodka w 2020 roku, 28 rodzin korzystało ze wsparcia dwóch 

asystentów rodzin. Dzięki ich pomocy, rodziny te nabywały i podnosiły swoje kompetencje wychowawcze,  

w związku z czym żadne z 80 dzieci wychowujących się w tych rodzinach nie trafiło do pieczy zastępczej.  

Tab. nr 2.  Liczba rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny wraz z ilością dzieci w rodzinie  

wg danych MOPS Wągrowiec w latach 2018 – 2020 

 

Liczba dzieci 

w rodzinie 

2018 2019 2020 

Liczba 

rodzin 

Łączna liczba 

dzieci w tych 

rodzinach 

Liczba 

rodzin 

Łączna liczba 

dzieci w tych 

rodzinach 

Liczba 

rodzin 

Łączna liczba 

dzieci w tych 

rodzinach 

1 7 7 2 2 6 6 

2 6 12 8 16 7 14 

3 6 18 5 15 7 21 

4 5 20 5 20 4 16 

5 0 0 1 5 1 5 

6 0 0 3 18 3 18 

Ogółem 24 57 24 76 28 80 

 

Źródło: opracowanie własne 

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 
2017-2020 
 

Zarządzeniem Burmistrza Miasta Wągrowca Nr 58/2011 z dnia 13 maja 2011 r. powołano Miejski Zespół 

Interdyscyplinarny w Wągrowcu. W dniu 23 lutego 2017 r. Uchwałą Nr XXIX/199/2017 Rady Miejskiej  

w Wągrowcu uchwalono Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy  

w Rodzinie na lata 2017 -2020.  

Głównym celem działalności Zespołu Interdyscyplinarnego jest zmniejszenie skali zjawiska przemocy  

w rodzinie oraz stworzenie jednolitego, profesjonalnego systemu interwencji i wsparcia osób zagrożonych bądź 

uwikłanych w przemoc domową. Główną ideą Zespołu Interdyscyplinarnego  jest stworzenie wspólnej 

płaszczyzny pracy dla przedstawicieli  różnych instytucji (multispecjalistów) zajmujących się pomocą rodzinie.  

Z przebiegu spotkań Grup Roboczych wynika, że powstały Miejski Zespół Interdyscyplinarny ma wiele zalet,  

a przede wszystkim szybki  i pełny przepływ informacji między służbami społecznymi, możliwość podjęcia działań 

zaplanowanych i skoordynowanych, niepowielających się i wzajemnie się wykluczających. 

Łącznie w latach 2018 - 2020 r. do Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęło 191 Niebieskich Kart. 

Monitoring sytuacji osób doświadczających przemocy jest prowadzony do czasu zakończenia procedury 
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Niebieskiej Karty, czyli do chwili ustania przemocy lub rozstrzygnięcia o braku zasadności podejmowania 

dalszych działań.  

 
Tab. nr 3.     Rejony miasta, gdzie najczęściej zakładane były Niebieskie Karty w latach 2018 – 2020 

 

2018 r. 2019 r. 2020 r. 

Osiedle Wschód 

Średnia 

Osada 

Jeżyka 

Reja 

Średnia 

Piaskowa (nowe bloki) 

Osiedle Wschód 

Osiedle Wschód Piaskowa 

(nowe bloki) 

Jeżyka 

 

Źródło: Miejski Zespół Interdyscyplinarny 

 

Tab. nr 4.  Liczba prowadzonych postępowań w związku  z występowaniem przemocy w rodzinie w latach 2018- 2020  

 

Wyszczególnienie 2018 r. 2019 r. 2020 r. 

Ilość Niebieskich Kart założonych  

w danym roku 

58 69 64 

Ilość prowadzonych spraw ogółem 110 121 112 

Ilość posiedzeń Grup Roboczych  293 295 323 

 

Źródło: Miejski Zespół Interdyscyplinarny 

Pozostałe trendy związane z polityką społeczną. 

Wykres: Ilość rodzin korzystających z pomocy z powodu bezrobocia i alkoholizmu w latach 2018-2020 
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Wykres: Środki z budżetu państwa wydatkowane przez Gminę Miejską Wągrowiec na specjalistyczne usługi 
opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w latach 2018-2020 

 

 

Gmina Miejska Wągrowiec przeznacza coraz więcej środków finansowych na usługi opiekuńcze  

i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Usługami opiekuńczymi objęte są przede wszystkim osoby niesamodzielne w 

wieku podeszłym. Dla nich dedykowane są programy specjalne miasta Wągrowca, w których realizacji 

współuczestniczy MOPS, np. „Bransoletka życia”. Specjalistycznymi usługami opiekuńczymi objęte są osoby  

w różnym wieku, w szczególności dzieci. Na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi w 2020 r. wydano 163 659,50 zł środków finansowych pozyskanych z budżetu państwa. 

Wykres: Koszty pobytu osób w domach pomocy społecznej w latach 2018-2020 

 

 

Zwiększyła się ilość osób wymagających umieszczenia w domach pomocy społecznej (35 osób w 2018 r.,  

41 osób w 2020 r.),  jednakże zmniejszyły się koszty za pobyt tych osób w związku z dużą liczbą zgonów w 2020 r. 

Wykres: Ilość rodzin korzystających z pomocy społecznej w latach 2018-2020 
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W porównaniu z 2018 r. o blisko 10% zmalała przeciętna ilość rodzin korzystających ze świadczeń 

rodzinnych, w szczególności z zasiłku rodzinnego, co wynika najprawdopodobniej z utrzymania kryterium 

dochodowego na niezmienionym poziomie. Istotnie wzrosła natomiast ilość osób pobierających świadczenie 

pielęgnacyjne w związku z opieką nad niepełnosprawnym członkiem rodziny (ze 101 w grudniu 2018 r. do 137  

w grudniu 2020 r.), co wynika z głównie z orzecznictwa organów odwoławczych rozszerzającego krąg osób 

uprawnionych oraz ze znacznej wysokości świadczenia (1830 zł miesięcznie w 2020 r.). 

Tab. nr 5. Liczba rodzin korzystających ze wsparcia MOPS Wągrowiec (pomoc społeczna i inne formy) w latach 2018-2020 

 

Wyszczególnienie 2018 r. 2019 r. 2020 r. 

Liczba mieszkańców Wągrowca, 
w tym kobiet 

24 506 
12 807 

24 456 
12 793 

24 292 
12 707 

Liczba rodzin korzystających z pomocy 
społecznej 

576 546 532 

Liczba osób korzystających z pomocy 
społecznej 

1035 983 948 

Liczba rodzin korzystających ze świadczeń 
rodzinnych 

1556 1511 1401 

Liczba rodzin korzystających z Funduszu 
Alimentacyjnego 

168 156 152 

Liczba rodzin korzystających z dodatku 
mieszkaniowego (średnio miesięcznie) 

227 204 196 

Liczba rodzin korzystających ze stypendium 
szkolnego 

91 66 50 

Liczba rodzin korzystających z usług asystenta 
rodziny 

24 24 28 

Liczba dzieci i młodzieży umieszczonych            
w pieczy zastępczej, za które gmina ponosi 
odpłatność  

43 38 32 

Liczba rodzin korzystających ze świadczeń 
wychowawczych 

1576 4148 3477 

Liczba rodzin korzystających z Programu 
„Dobry Start” 

2284 2590 2428 

 
Źródło: opracowanie własne 

 

Tab. nr 6. Kwoty wyegzekwowane od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń 

Należności z tytułu 2018 r. 2019 r. 2020 r. 

świadczenia z funduszu alimentacyjnego, z tego: 485.363,10 468.230,01 492.939,28 

- dochód b. państwa (nal. główna + odsetki) 383.647,01 369.144,32 382.251,67 

- dochód miasta 101.716,09 99.085,69 110.426,61 

zaliczki alimentacyjne, z tego: 19.815,50 12.311,64 13.586,74 

- dochód b. państwa 9.907,75 6.155,82 6.793,38 

- dochód miasta 9.907,75 6.155,82 6.793,36 

 

Źródło: opracowanie własne 
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Podmioty realizujące politykę społeczną. 

Polityka społeczna miasta jest realizowana przy pomocy jednostek organizacyjnych samorządu, a także 

organizacji pozarządowych działających w mieście. Na terenie miasta działa aktywnie kilka organizacji 

pozarządowych (stowarzyszeń, fundacji), które swą aktywność statutową koncentrują na wykonywaniu zadań  

z zakresu pomocy społecznej. Część z nich jest wspierana przez miejskie dotacje, inne działają w oparciu  

o fundusze unijne. Do najważniejszych organizacji należą: Stowarzyszenie im. ks. Jerzego Niwarda Musolffa – 

prowadzące noclegownię i jadłodajnię dla osób bezdomnych; Wielkopolskie Stowarzyszenie na Rzecz Rodzin im. 

K. Marcinkowskiego „Rehabilitacja”  na zlecenie miasta prowadzi Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób  

z Zaburzeniami Psychicznymi; Fundacja „Akme” – prowadząca Klub Integracji Społecznej; Centrum Kompetencji 

Grupa Szkoleniowo-Doradczą A. Gawrońska Sp. j. realizująca projekt “TWÓJ CZAS” w 7 gminach powiatu 

wągrowieckiego. Kompleksowy program usług opiekuńczych dla niesamodzielnych osób starszych i ich 

opiekunów; Fundacja „Więcej z Życia” - realizująca ważny dział usług – usługi opiekuńcze. 

 
3. Polityka mieszkaniowa. 

 

Zadania z zakresu polityki mieszkaniowej realizowane są głównie przez Zakład Gospodarki 

Mieszkaniowej: 

1) Gospodarka zasobami lokalowymi: 

W ramach swojej działalności ZGM wykonuje zadania związane z zarządzaniem lokalowymi zasobami Gminy 

Miejskiej Wągrowiec oraz związanymi z nimi gruntami. 

 
Zakład zajmuje się zarządzaniem powierzonymi  zasobami poprzez: 
 

 bieżące naprawy i konserwacje, 

 okresowe przeglądy techniczne, 

 planowanie remontów  oraz ich nadzorowanie łącznie z ich odbiorem, 

 rozliczanie finansowe remontów, 

 przekazywanie i przejmowanie lokali, 

 utrzymanie nieruchomości w należytym stanie sanitarnym i estetycznym,  

 rozliczanie dostarczonych mediów do lokali, 

 dochodzenie należności wynikających z tytułu najmu, 

 prowadzenie obsługi ekonomiczno- finansowej.   
 

Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Wągrowiec 

zostały określone w uchwale nr XIII/90/2015 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 30 listopada 2015 r. (Uchwała  

nr XXVI/191/2020 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 29 września 2020 r.- uchwała zmieniająca). 

Potrzeby mieszkaniowe (wnioski) w latach 2018 - 2020  

 

Lp. 
Rodzaj 

lokalu 

2018rok 2019 rok 2020 rok 

Ilość 

wniosków 

Ilość wniosków 

zrealizowanych 

Ilość 

wniosków 

Ilość wniosków 

zrealizowanych 

Ilość 

wniosków 

Ilość wniosków 

zrealizowanych 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 mieszkalny 67 12 57 15 64 11 

2 socjalny 7 2 20 2 18 1 
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Stan zasobu komunalnego, którym ZGM Wągrowiec zarządza w imieniu Gminy Miejskiej Wągrowiec w latach 

2017 – 2020 przedstawiają poniższe tabele: 

 

Budynki  

Lp. Wyszczególnienie zasobu 

liczba budynków w latach 

2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5  

1 
Budynki zasobu komunalnego będące własnością Gminy 

Miejskiej Wągrowiec 
43 42 43 43 

2 
Budynki będące w samoistnym posiadaniu Gminy 

Miejskiej Wągrowiec 
7 7 7 7 

                                       Ogółem 50 49 50 50 

 

 

Lokale mieszkalne i użytkowe  

Lp. Wyszczególnienie lokali 

liczba lokali w latach 

2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 

1 Lokale mieszkalne w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych 197 188 181 176 

2 Lokale użytkowe w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych 13 13 13 13 

Razem 210 201 191 189 

3 Lokale mieszkalne w budynkach gminnych 189 189 190 190 

4 
Lokale mieszkalne w budynkach będących w samoistnym 

posiadaniu 
48 48 48 48 

5 Lokale użytkowe w budynkach gminnych 34 34 35 35 

Razem 271 271 273 273 

Ogółem 481 472 467 462 
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Lokale socjalne, pomieszczenia tymczasowe 

Lp. Wyszczególnienie lokali 
liczba lokali w latach 

2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 

1 Lokale socjalne   64 67 59 56 

2 Pomieszczenia tymczasowe 4 5 6 7 

Ogółem 68 72 65 63 

 

W zakresie technicznej ochrony substancji, utrzymania budynków i ich urządzeń w należytym stanie 

technicznym ZGM prowadzi: 

 

 dokumentację administrowanych budynków (książki obiektów, protokoły odbioru i przeglądów), 

 wykonuje przeglądy wymagane prawem budowlanym (budowlane, gazowe, elektryczne, kominiarskie) 

 ustala potrzeby remontowe, 

 zapewnia dozór techniczny nad wykonywanymi pracami remontowymi i dokonuje ich odbioru, 

 zabezpiecza budynki i lokale niezagospodarowane, 

 zabezpiecza utrzymanie właściwego stanu sanitarno-porządkowego lokali, budynków i terenów.  
 

Płatności 

Najemcy lokali mieszkalnych opłacają czynsz zgodnie z Zarządzeniem nr 84/2019 Burmistrza Miasta 

Wągrowca  

z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu najmu lokali i tymczasowych pomieszczeń. 

Wysokość stawki czynszu za dany lokal zależna jest od standardu najmowanego lokalu. Maksymalna stawka  

za lokal mieszkalny wynosi 5,50 zł. za m2.  

 

Na obniżenie stawki czynszu mają wpływ takie czynniki jak brak: 

 

 instalacji gazowej, 

 instalacji centralnego ogrzewania, 

 instalacji wodno–kanalizacyjnej, 

 brak centralnej ciepłej wody, 

 łazienki, 

 w.c.  
 

ZGM posiada w zarządzaniu również lokale socjalne, za które stawka czynszu za 1 m2 najmowanego lokalu 

socjalnego wynosi 1,33 zł. Szczegółowe dane dotyczące określenia stawki czynszu za 1 m2 zawiera wymienione 

wyżej zarządzenie. 

 

Wykaz wpłat z tytułu czynszu, opłat oraz odsetek za lokale mieszkalne, lokale handlowe oraz kontrahentów  

w latach 2017 – 2020 przedstawiają poniższe tabele: 

 

Rok 2017 

 

Lp. Miesiąc Wpłaty Naliczenia Różnica 
1 2 3 4 5 

1 styczeń    162 552,48 zł    160 269,82 zł      2 282,66 zł 

2 luty    170 365,71 zł    179 500,78 zł    - 9 135,07 zł 
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3 marzec    189 399,36 zł    176 412,86 zł    12 986,50 zł 

4 kwiecień    175 086,13 zł    179 495,62 zł    - 4 409,49 zł 

5 maj    183 022,33 zł    182 160,03 zł         862,30 zł 

6 czerwiec    174 125,68 zł    184 256,97 zł  - 10 131,29 zł 

7 lipiec    181 876,89 zł    158 060,09 zł    23 816,80 zł 

8 sierpień    167 946,18 zł    177 282,88 zł    - 9 336,70 zł 

9 wrzesień    176 921,53 zł    182 151,07 zł    - 5 229,54 zł 

10 październik     184 064,73 zł    185 245,88 zł    - 1 181,15 zł 

11 listopad    164 901,43 zł    167 865,12 zł    - 2 963,69 zł 

12 grudzień    179 516,23 zł    178 683,04 zł         833,19 zł 

Razem 2 109 778,68 zł  2 111 384,16 zł    - 1 605,48 zł 

 

Rok 2018 

 

Lp. Miesiąc Wpłaty Naliczenia Różnica 
1 2 3 4 5 

1 styczeń    190 208,04 zł    184 924,11 zł     5 283,93 zł 

2 luty    179 216,46 zł    180 733,12 zł   - 1 516,66 zł 

3 marzec    188 249,09 zł    183 605,05 zł     4 644,04 zł 

4 kwiecień    185 322,32 zł    181 103,82 zł     4 218,50 zł 

5 maj    195 784,01 zł    200 818,30 zł   - 5 034,29 zł 

6 czerwiec    183 692,04 zł    185 608,73 zł   - 1 916,69 zł 

7 lipiec    178 375,81 zł    153 954,34 zł   24 421,47 zł 

8 sierpień    172 991,84 zł    185 068,45 zł - 12 076,61 zł 

9 wrzesień    160 703,75 zł    169 459,85 zł   - 8 756,10 zł 

10 październik     185 194,60 zł    191 346,75 zł   - 6 152,15 zł 

11 listopad    195 079,14 zł    191 520,14 zł     3 559,00 zł 

12 grudzień    190 613,14 zł    203 909,41 zł - 13 296,27 zł 

Razem 2 205 430,24 zł 2 212 052,07 zł   - 6 621,83 zł 

 

Rok 2019 

 

Lp. Miesiąc Wpłaty Naliczenia Różnica 

1 2 3 4 5 

1 styczeń    174 095,03 zł    177 702,21 zł   - 3 607,18 zł 

2 luty    173 858,02 zł    180 746,54 zł   - 6 888,52 zł 

3 marzec    185 111,77 zł    172 298,62 zł   12 813,15 zł 

4 kwiecień    174 182,74 zł    180 409,18 zł   - 6 226,44 zł 

5 maj    184 876,99 zł    179 121,04 zł     5 755,95 zł 

6 czerwiec    180 431,97 zł    178 591,80 zł     1 840,17 zł 

7 lipiec    169 296,76 zł    154 123,47 zł   15 173,29 zł 

8 sierpień    167 828,48 zł    168 800,55 zł      - 972,07 zł 

9 wrzesień    162 529,52 zł    169 604,80 zł   - 7 075,28 zł 

10 październik     184 827,14 zł    182 612,46 zł     2 214,68 zł 

11 listopad    207 671,65 zł    181 158,59 zł   26 513,06 zł 

12 grudzień    169 051,62 zł    189 963,47 zł - 20 911,85 zł 

Razem 2 133 761,69 zł. 2 115 132,73 zł.   18 628,96 zł 



85 

 

 

Rok 2020 

Lp. Miesiąc Wpłaty Naliczenia Różnica 

1 2 3 4 5 

1 styczeń            202 290,92 zł        199 512,56 zł            2 778,36 zł  

2 luty            186 610,84 zł        193 590,11 zł  - 6 979,27 zł  

3 marzec            196 782,64 zł        204 920,87 zł  - 8 138,23 zł  

4 kwiecień            179 079,39 zł        185 075,89 zł  - 5 996,50 zł  

5 maj            173 780,94 zł        174 657,98 zł  - 877,04 zł  

6 czerwiec            205 249,66 zł        199 850,42 zł            5 399,24 zł  

7 lipiec            190 508,93 zł        176 013,62 zł          14 495,31 zł  

8 sierpień            184 284,29 zł        196 826,68 zł  - 12 542,39 zł  

9 wrzesień            198 176,35 zł        197 659,12 zł               517,23 zł  

10 październik             180 699,22 zł        186 382,37 zł  - 5 683,15 zł  

11 listopad            196 531,33 zł        197 166,24 zł  - 634,91 zł  

12 grudzień            194 312,97 zł        206 107,78 zł  - 11 794,81 zł  

Razem        2 288 307,48 zł     2 317 763,64 zł  - 29 456,16 zł  

 

Wieloletni program gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy Miejskiej Wągrowiec na lata 2016 - 

2020 

Gmina Miejska Wągrowiec w 2020 r. posiada aktualny „Wieloletni program gospodarowania 

mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Wągrowiec na lata 2016-2020” przyjęty Uchwałą nr XVI/108/2016 

Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 25 lutego 2016 r. (W roku 2021 został uchwalony Wieloletni program…. na 

lata 2021-2025).  

Przedmiotowy dokument określa w szczególności: 

 prognozę dotyczącą wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego, 

 analizę stanu technicznego tego zasobu i prognozę tego stanu na lata 2016 – 2020, 

 analizę potrzeb oraz plan remontów i modernizacji wynikające ze stanu technicznego budynków i lokali,  
z podziałem na kolejne lata kalendarzowe, 

 planowaną sprzedaż lokali w kolejnych latach, 

 zasady polityki czynszowej, 

 warunki obniżania czynszu, 

 sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz 
przewidywane zmiany w zakresie zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy,  

 źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej w kolejnych latach, z podziałem na koszty bieżącej 
eksploatacji, koszty remontów oraz koszty modernizacji lokali i budynków wchodzących w skład 
mieszkaniowego zasobu gminy, koszty zarządu nieruchomościami wspólnymi, których gmina jest jednym ze 
właścicieli, a także wydatki inwestycyjne,  

 opis innych działań mających na celu poprawę wykorzystania i racjonalizację gospodarowania 
mieszkaniowym zasobem gminy. 

 

4. Polityka Zrównoważonej Mobilności Miejskiej na lata 2016–2026. 

Zakład Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Wągrowcu realizuje inwestycje i prowadzi działania poprawiające 

funkcjonowanie transportu w naszym mieście zawarte w Polityce zrównoważonej mobilności miejskiej na lata 

2016-2026. 
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W roku 2020 : 

1) powstały cztery dodatkowe miejsca parkingowe dla Wągrowieckiego Roweru Miejskiego: 

 ul. Nad Nielbą, 

 ul. Bobrownicka, 

 ul. Letnia, 

 ul. Polna/Straszewska, 

        wartość zrealizowanej inwestycji: 1 505,83 zł netto, 

2) dokonano modernizacji 2 autobusów : wartość 22 000 zł netto, 

3) dokupiono 15 nowych rowerów zwiększając ich liczbę do 70 szt, 

        wartość zrealizowanej inwestycji : 45 019 95 zł netto. 

        Mimo stanu pandemii w 2020 r. wzrosła średnia tygodniowa liczba przejechanych przez mieszkańców 

kilometrów WRM. 

4) Dla poprawy bezpieczeństwa i komfortu podróżowania wymieniono 5 wiat przystankowych, wartość 

zrealizowanej inwestycji : 27 000 zł netto. 

 

W trudnym czasie pandemii transport publiczny działał sprawnie, ograniczona liczba pasażerów wynikała  

z obowiązujących zarządzeń. Pojazdy były odkażane i ozonowane. 

5. Polityka kulturalna. 

Polityka kulturalna miasta realizowana jest głównie przez podległe placówki kulturalne tj.: Miejski Dom 
Kultury, Miejską Bibliotekę Publiczną oraz Muzeum Regionalne. We współpracy z Urzędem Miejskim  
w Wągrowcu organizowane były m.in. koncerty, wystawy, spotkania autorskie, konkursy, spektakle oraz 
warsztaty dla różnych grup wiekowych i społecznych.  

Szczegółowe informacje o działalności ww. placówek kulturalnych znajdują się w kolejnym dziale 

Raportu. 

 

IX. PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GMINNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH 

 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Wągrowcu 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Wągrowcu z siedzibą w Wągrowcu przy Libelta 9 swoją działalność 

rozpoczął 1 stycznia 2009 r.  

Został powołany na podstawie uchwały nr XXIII/159/2008 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 25 września 2008 r. 

w celu zarządzania zasobami będącymi własnością Gminy Miejskiej Wągrowiec. Zakład jest gminną jednostką 

organizacyjną utworzoną w formie zakładu budżetowego, powołaną w celu świadczenia usług w zakresie 

gospodarki zasobami lokalowymi oraz obiektami użyteczności publicznej na terenie miasta Wągrowca.  

Gospodarkę finansową prowadzi w formie zakładu budżetowego. 

 

Źródłem przychodów ZGM są wpływy z tytułu: 

 najmu, dzierżawy, 

 sprzedaży usług z działalności podstawowej (woda, kanalizacja), 

 dotacji budżetowych, 

 innych źródeł przewidzianych odrębnymi przepisami. 

 

Podstawą gospodarki finansowej ZGM Wągrowiec jest plan finansowy zakładu sporządzony na dany rok. 
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Zatrudnienie w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Wągrowcu w okresie 2017 - 2020 roku przedstawiają 

poniższe tabele: 

 

Umowa o pracę: 

 

Lp. Stanowisko 
Lata 

2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 

1 kierownik zakładu 1 1 1 1 

2 główna księgowa 1 1 1 1 

3 księgowa (w tym sprawy kadrowe) 2 2 2 2 

4 
wieloosobowe stanowisko ds. księgowości 
czynszów i gospodarki mieszkaniowej 

2 2 2 2 

5 administrator zasobów mieszkaniowych 1 1 1 1 

6 administrator zasobów dworca  1 1 1 

7 administrator zasobów cmentarnych  1 1 1 1 

8 specjalista do spraw remontów 1 1 1 1 

9 dozorca budynków 2 2 2 1 

Ogółem 11 12 12 11 

 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej prowadzi również stałą obsługę między innymi takich obiektów, jak 

dworzec kolejowy, cmentarz komunalny, szalety miejskie. Przedstawiamy również najemcom posiadającym 

trudności w regulowaniu należności za najmowany lokal propozycję odpracowania zadłużenia. Z tego tytułu 

zawierane są umowy zlecenia.  

 

Liczba zawartych umów w poszczególnych latach przedstawia poniższa tabela: 

 

Lata 

2017 2018 2019 2020 
1 2 3 4 

23 25 19 10 

 

Finanse  Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej: 

 

Wyszczególnienie 2017 2018 2019 2020 

Dotacje podmiotowe 566 588,08 564 308,40 783 187,65 762 395,97 

Pozostałe przychody operacyjne 1 084 205,17 1 319 111,44 1 297 356,08 1 367 442,79 

Przychody własne 2 217 656,78 2 139 677,51 2 255 535,10 2 353 636,90 

Stan środków obrotowych netto na początku 
okresu sprawozdawczego 

91 794,86 92 661,60 11 182,47 4 873,27 

Razem 3 960 244,89 4 115 758,95 4 347 261,30 4 488 348,93 
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Wyszczególnienie 2017 2018 2019 2020 

Koszty 3 828 874,29 4 062 507,48 4 303 740,03 4 371 970,66 

Podatek dochodowy od osób prawnych 38 709,00 42 069,00 38 648,00 71 124,00 

Stan środków obrotowych netto na koniec 
okresu sprawozdawczego 

92 661,60 11 182,47 4 873,27 45 254,27 

Ogółem 3 960 244,89 4 115 758,95 4 347 261,30 4 488 348,93 

(odpisy amortyzacyjne) 8 847,34 9 179,63 9 518,40 9 023,97 

 

Dotacje celowe: 

Wyszczególnienie 2017 2018 2019 2020 

Dotacja celowa – Termomodernizacja budynku 
mieszkalnego przy ul. Skockiej 16 

49 898,38 0,00 0,00 0,00 

Dotacja celowa – Wykonanie zdalnego 
otwierania toalet w domu przedpogrzebowym 
wraz z monitoringiem zlokalizowanym na 
budynku domu przedpogrzebowego na 
cmentarzu komunalnym w Wągrowcu 

9 796,75 0,00 0,00 0,00 

Dotacja celowa – Wykonanie rekonstrukcji 
posadzki marmurowej w domu 
przedpogrzebowym na cmentarzu 
komunalnym w Wągrowcu przy ul. Skockiej 40 

10 153,00 0,00 0,00 0,00 

Dotacja celowa – Termomodernizacja budynku 
mieszkalnego przy ul. Poznańskiej 18 

30 407,79 0,00 0,00 0,00 

Dotacja celowa – Zakup i montaż klimatyzacji 
chłodniczo-grzewczej w domu 
przedpogrzebowym na cmentarzu 
komunalnym w Wągrowcu 

0,00 0,00 24 144,00 0,00 

Dotacja celowa – Wykonanie instalacji 
kanalizacji sanitarnej na cmentarzu 
komunalnym w Wągrowcu przy ul. Skockiej 40 

0,00 0,00 18 186,00 0,00 

Dotacja celowa – Wykonanie instalacji 
sanitarnej i podłączenie budynku mieszkalnego 
przy ul. Leśnej 65 w Wągrowcu do miejskiej 
sieci kanalizacyjnej 

0,00 0,00 0,00 11 000,00 

Dotacja celowa - termomodernizacja z izolacją 
przeciwwilgociową zewnętrznych ścian 
fundamentowych w budynku mieszkalnym 
przy ul. Ks. Wujka 8 w Wągrowcu 

0,00 0,00 0,00 20 000,00 

Suma 100 255,92 0,00 42 330,00 31 000,00 

 

I. CMENTARZ KOMUNALNY 

Właścicielem Cmentarza Komunalnego w Wągrowcu przy ul. Skockiej 40 jest Gmina Miejska Wągrowiec. 

Zarządzanie cmentarzem przez ZGM Wągrowiec nastąpiło na podstawie zarządzenia Burmistrza Miasta 

Wągrowca nr 124/2012 z dnia 20 listopada 2012 r.  

Na terenie cmentarza udostępnia się pochówki w grobach murowanych, ziemnych w ścianie urnowej. 
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Cele postawione przez Zakład na lata 2020 – 2021: 

1) wybudowanie ściany urnowej na 27 szt. nisz urnowych, 

2) realizacja wymiany ciągów komunikacyjnych o pow. 200 m2. 

 

Z ww. celów w 2020 r. zrealizowano: 

1) uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę ściany urnowej. Etap budowy do realizacji w 2021 r., 

2) w 2020 r. wymieniono 233 m2 ciągów komunikacyjnych. W roku 2021 również planuje się kolejną wymianę 

ciągów komunikacyjnych o powierzchni około 200 m2. 

 

II. SZALETY MIEJSKIE 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Wągrowcu prowadzi obsługę trzech szaletów miejskich. 

Lokalizacja oraz podstawa przejęcia w zarządzanie: 

1) Rynek 12 - zarządzenie Burmistrza Miasta Wągrowca Nr 115/2009 z dnia 9 grudnia 2009 r., 

2) ul. Kasprowicza Park 600–lecia - zarządzenie Burmistrza Miasta Wągrowca Nr 90/2010 z dnia 28 lipca 2010 

r., 

3) ul. Lipowa Park 600–lecia - zarządzenie Burmistrza Miasta Wągrowca  Nr 72/2018 z dnia 21 maja 2018 r. 

           

Żłobek Miejski nr 1 w Wągrowcu 

 

1) Ogólna charakterystyka 

 

Żłobek Miejski nr 1 w Wągrowcu o powierzchni 737,76 m2 funkcjonuje od połowy maja 2019 roku. Powstał  

w ramach Projektu unijnego pt. „Wągrowiecki żłobek – wsparcie aktywności zawodowej mieszkańców miasta”. 

Żłobek może przyjąć 50 dzieci w wieku od ukończenia 20 tygodnia do ukończenia 3 lat. Budynek wyposażony jest 

w dwie sale dzienne oraz dwie sale odpoczynku połączone bezpośrednio łazienkami, dostosowanymi do wieku  

i potrzeb dzieci, a także salkę rehabilitacyjną oraz zamknięty plac zabaw. W placówce pracuje    

17 pracowników:   dyrektor, 9 opiekunek, intendentka, dwie kucharki, dwie sprzątaczki oraz konserwator. Żłobek 

dysponuje własną kuchnią, w której przygotowuje się pyszne, świeże i wartościowe posiłki. 
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2) Analiza finansowa 

 
Uczestnicy Projektu unijnego pt. „Wągrowiecki żłobek – wsparcie aktywności zawodowej mieszkańców 

miasta”, który trwał od połowy maja 2019 r. do połowy maja 2020 r. byli zobowiązani do wnoszenia opłaty  

w wysokości 100 zł/m-c. Jednakże osoby, które nie miały możliwości podjęcia pracy zaraz po posłaniu dziecka do 

żłobka  (np. bezrobotne),  zostały  zwolnione z opłat. 

W 2019 roku koszt funkcjonowania Żłobka wyniósł 643 744,77 zł z czego 56 250,00 zł pochodziło  

z dotacji w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 

2018, 293 235,00 zł pochodziło z projektu unijnego pt. „Wągrowiecki żłobek – wsparcie aktywności zawodowej 

mieszkańców miasta”, 56 293.99 zł pochodziło ze środków pośrednich związanych z projektem unijnym,  

a 237 965,78 zł ze środków własnych. Ze środków własnych 51 747,36 zł dotyczyło projektu unijnego, 176 284,16 

zł związanych było z finansowaniem wynagrodzeń i pozostałych wydatków, a 9 934,26 zł ze środków pośrednich 

związanych z projektem unijnym. Dochody otrzymane z opłat rodziców wyniosły 25 350,00 zł. 

W 2020 roku koszt funkcjonowania Żłobka wyniósł 1 077 885,23 z czego 81 000 zł pochodziło      

z dotacji w  ramach Resortowego  programu rozwoju instytucji opieki  nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+”, 

267 065,23 zł pochodziło z projektu unijnego pt. „Wągrowiecki żłobek – wsparcie aktywności zawodowej 

mieszkańców miasta”, 220 979,47 zł pochodziło ze środków bezpośrednich związanych z  projektem unijnym, 46 

085,76 zł pochodziło ze środków pośrednich związanych z projektem unijnym, a 729 820 zł ze środków własnych. 

Dochody otrzymane z opłat rodziców wyniosły 127 406,50 zł. 

Finanse Żłobka Miejskiego r 1 w Wągrowcu: 

Dochody: 

 

Wyszczególnienie 2019 2020 

Odsetki 802,11 166,43 

Wpłaty za wyżywienie - 27 973,00 

Wpłaty za pobyt dziecka w Żłobku 25 350,00 99 433,50 

Wynajem pomieszczeń 300,00 500,00 

Odszkodowanie - 6728,10 

Razem dochody 26 452,11 134 801,03 

 

Wydatki: 

 

Wyszczególnienie 2019 2020 

Ogółem wydatki 643 744,77 1 077 885,23 
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3) Wydarzenia 

 
Styczeń rozpoczął się od obchodów święta Kubusia Puchatka. Kubuś przywitał wszystkich 

żłobkowiczów, zaprosił do wspólnej zabawy oraz chętnie pozował do pamiątkowego zdjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

W dniu 21.01.2020 roku odbyła się uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka. Zaproszonym gościom 

zaprezentowano program artystyczny, który został nagrodzony dużymi brawami i uściskami. Dzięki 

zaangażowaniu Rady Rodziców uroczystość zakończyła się pysznym poczęstunkiem. Każdy z dziadków miał 

również okazję zrobienia pamiątkowego zdjęcia ze swoją pociechą. 

 

Karnawał to czas wspaniałej zabawy. W piątek 24 stycznia 2020 r. odbył się tak długo  oczekiwany przez 

maluszków - bal karnawałowy. W tym dniu żłobek zamienił się w zaczarowaną krainę pełną wróżek, zwierzątek, 

księżniczek, jednorożców, super bohaterów i innych barwnych postaci z kreskówek i bajek. Przy dźwiękach 

ulubionej muzyki radosnym tańcom i śpiewom nie było końca. 
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Europejski Dzień Języków był obchodzony w tym roku w sobotę, 26.09.2020 r. Ze względu na pandemię  

każda z grup obchodziła ten wyjątkowy dzień w swojej sali, ale nie przeszkodziło to w świetnej zabawie. 

Atrakcjami były odwiedziny koleżanki z Japonii, zapoznanie się z tradycyjną kuchnią danego kraju, zabawa przy 

piosenkach popularnych dla danego kraju, malowanie flag krajów europejskich na rękach i twarzach. Promyczki 

uczyły się także podstawowych zwrotów z danego kraju. Obłoczki natomiast budowały razem Big Bena - wieżę 

zegarową charakterystyczną dla Wielkiej Brytanii, a także "przyrządzały" włoską pizzę. 

 

30 września świętowano uroczystość z okazji Dnia Chłopaka. W obu grupach był to dzień pełen wrażeń, 

atrakcji, radości i dobrej zabawy. Chłopcy dostali od swoich koleżanek piękne laurki. Nie obyło się także bez 

upominków przy współpracy z Radą Rodziców. 

30 października 2020  r.  świętowano  Dzień  Dyni.  Dzieci  przebrały  się  w  stroje,  brały  udział w wielu 

zajęciach i zabawach tematycznych. 

Dnia 5 listopada obchodzono Dzień Postaci z Bajek. Dzieci dzięki świetnej zabawie mogły przenieść się  

w zaczarowany świat baśni i przygód. 

25 listopada swoje święto obchodzi najmilsza zabawka, najlepszy przyjaciel dzieci i niezastąpiona 

przytulanka przy zasypianiu – Pluszowy Miś. Mimo coraz nowocześniejszych i coraz bardziej atrakcyjnych 

zabawek, moda na misie nie przemija, bo "czy to jutro, czy to dziś, wszystkim jest potrzebny Miś!". Tego dnia na 

dzieci czekało wiele ciekawych atrakcji. 

Andrzejki to ludowa tradycja wróżb, pielęgnowana od najdawniejszych czasów. W dniu 30 listopada odbył 

się w Żłobku Bal Andrzejkowy. Na dzieci czekały różne atrakcje, konkursy oraz zabawy przy muzyce. Dzień ten 

dostarczył maluszkom wiele emocji i wrażeń.  

W  ostatnim miesiącu 2020 roku, a dokładnie 4 grudnia do żłobka zawitał Święty Mikołaj z upominkami dla 

każdego maluszka. 
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Zajęcia w żłobku 

W żłobku prowadzone są różnego rodzaju zajęcia muzyczne, sensoryczne, plastyczne polegające na 

samodzielnej, kolorowej zabawie a najważniejsze w nich jest kolorowe brudzenie się. Zabawa ta ma na celu 

stymulowanie dziecięcych zmysłów takich jak węch, wzrok, smak, dotyk i słuch. Kolorowe barwy, przeróżne 

kształty, formy, faktury i tekstury przenoszą maluszki w magiczny świat pełen nieodkrytych wrażeń. 

Nie brakuje też wspólnych grupowych spacerów. Żłobek wyposażony jest w trzy wózki sześcioosobowe, które 

pozwalają na dłuższe i dalsze wyprawy nawet z najmłodszymi podopiecznymi. 

Ze względu na pojawienie się w marcu 2020 roku pandemii covid-19 Żłobek prowadził przez aplikację 

4Parents zdalne nauczanie  dla  swoich  pociech,  aby  rodzice  mogli  ciekawie  spędzać  czas  razem z dziećmi  

w domach. 

Kultura 

Dnia 28 lutego dzieci miały pierwszą okazję spotkania ze sztuką. W placówce gościli aktorzy teatru "Blaszany 

Bębenek" z przedstawieniem "Przygody Baltazara Gąbki". 

27 sierpnia Żłobek odwiedzili specjalni goście. Dzieci pod opieką opiekunek poznawały owoce i warzywa oraz 

znajdujące się w nich witaminy. Spotkanie okazało się świetną zabawą! 

Akcje charytatywne 

W czerwcu 2020 roku wzięto udział w akcji charytatywnej pod nazwą GaszynChallenge. Akcja polegała na 

wykonaniu 10 przysiadów lub pompek, nagraniu filmiku ukazującego te właśnie ćwiczenia  

i umieszczenie go na swojej stronie. Akcja ta poza świetną zabawą i integracją personelu miała na celu pomoc 

finansową dla małej Hani. 

W piątek 18 grudnia r. dzieci i opiekunowie wybrali się w promieniach zimowego słońca z torbami pełnymi 

nakrętek do „serduszka”, które znajduje się przy Żłobku. Wrzucanie okazało się świetną zabawą, ale także 

pokazało  żłobkowiczom,  że  nawet  najmniejszy  gest  może  przynieść  pomoc   i radość innym. 

Innowacje 

Żłobek posiada Platformę 4Parents służącą do naliczania i odbierania opłat w placówkach opiekuńczo-

wychowawczych, a także do komunikacji oraz wymiany informacji pomiędzy rodzicami i placówką. Platforma 

4parents dysponuje podręczną aplikacją mobilną, która pozwala rodzicom/opiekunom prawnym być na bieżąco ze 

wszystkim co dzieje się w żłobku - obecności dzieci, opłaty, komunikaty od opiekunów. 

Ponadto w Żłobku Miejskim nr 1 w Wągrowcu prowadzony jest Międzynarodowy Program 

Powszechnej Dwujęzyczności („Dwujęzyczne Dzieci”/ „Bilingual Future”), który pomaga każdemu dziecku 

opanować język angielski na poziomie dwujęzyczności. 

W konkursie Architektonicznym Województwa Wielkopolskiego Grand Prix oraz jednocześnie pierwsze 

miejsce w kategorii Wnętrze w głosowaniu na Nagrodę Publiczności otrzymał Żłobek Miejski Nr 1  

w Wągrowcu autorstwa „Wojciech Błaszak Architekci”. 



94 

 

Kultura 

 

Miejski Dom Kultury w Wągrowcu 

       Zgodnie ze statutem działalność Miejskiego Domu Kultury w Wągrowcu polega na rozwijaniu i zaspokajaniu 

potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz upowszechnianiu i promocji kultury lokalnej w kraju i za granicą.  

Do zadań placówki w zakresie tworzenia wartości kulturalnych należy rozpoznawanie, rozbudzanie  

i zaspakajanie zainteresowań i potrzeb kulturalnych mieszkańców miasta poprzez organizowanie spektakli, 

koncertów, konkursów, festiwali, wystaw, prelekcji, imprez artystycznych i rozrywkowych, a także organizowanie 

różnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę.  

Miejski Dom Kultury zajmuje się również tworzeniem warunków dla rozwoju amatorskich ruchów 

artystycznych, jak np. chóry, sekcje plastyczne, rękodzielnicze, malarskie, fotograficzne, wokalne, teatralne, 

szachowe, filmowe, zespoły taneczne, rytmiczne, muzyczne. Ponadto MDK podejmuje szeroką współpracę  

z innymi instytucjami, organizacjami społecznymi, szkołami oraz organizacjami pozarządowymi w celu poszerzenia 

oferty kulturalnej dla mieszkańców. Działalność MDK to również prowadzenie szeroko rozumianej działalności 

kinowej i edukacji filmowej. Miejski Dom Kultury służy pomocą nie tylko zewnętrznym projektom kulturalnym 

innych placówek regionu, ale również wspomaga i rozwija indywidualne pomysły i projekty mieszkańców. 

Miejski Domu Kultury użytkowany jest jako odrębny budynek o powierzchni całkowitej 1176 m2, który 

przystosowany jest również dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. W Miejskim 

Domu Kultury na dzień 31.12.2020 r. zatrudnionych było 14 pracowników w pełnym wymiarze czasu pracy oraz 

jedna osoba odbywała staż. Z uwagi na zamknięcie instytucji ze względu na pandemię nie zawierano umów  

o dzieło i zlecenie. Prace na cele społeczne dla instytucji wykonywało 11 osób.  

W ciągu 2020 roku Miejski Dom Kultury zorganizował i współorganizował 105 wydarzeń kulturalnych, w tym  

14 imprez, które z powodu COVID-19 zostały udostępnione przez Internet.  

W wydarzeniach tych uczestniczyło łącznie 29 527 osób. Wiązały się one z poniesieniem kosztów  

w wysokości 1 899 150,57 zł. 

Działalność Miejskiego Domu Kultury w roku 2020 znacząco różniła się od dotychczasowego funkcjonowania 

instytucji. Od 12.03.2020 r.  05.06.2020 r., oraz ponownie od 07.11.2020 r. 31.12.2020 r., zgodnie z wytycznymi 

rządu dotyczącymi stanu rozprzestrzeniania się epidemii  koronawirusa SARS-CoV-2, zawieszono działalność 

instytucji  i Kina. Niemożliwym stało się organizowanie imprez oraz zajęć cyklicznych sekcji i grup zainteresowań: 

chórów, teatrów, grup muzycznych, klubu seniora, warsztatów plastycznych czy fotograficznych. Pandemia  

zmusiła do „zamknięcia drzwi” dla publiczności. Ze względu na bezpieczeństwo odwołano lub przełożono 

wszystkie zaplanowane działania letnie skupiające powyżej 150 osób, m. in. zaplanowane na dzień 04.07.2020 r., 

koncerty w ramach imprezy pn. „ROCK NOC” czy cieszące się dużym zainteresowaniem i skupiające kilka tysięcy 

osób wydarzenie pn. „Imieniny Miasta” zaplanowane na dzień 26.07.2020 r. Odwołano Recital Kabaretowy Artura 

Andrusa, koncert Michała Bajora oraz koncert w wykonaniu Robin & Tokłowicz International Quintet. Po raz 

kolejny został przełożony spektakl „Rubinowe Gody”. 

Choć sytuacja epidemiczna wymusiła  zamknięcie instytucji dla odbiorców i gości, nie oznacza to, że placówka 

nie funkcjonowała. Koniecznością stało się prowadzenie działań online. Dla najmłodszych widzów przygotowano 

szereg zajęć edukacyjnych i animacji, w wykonaniu „Centrum Uśmiechu”, które zostały udostępniane na profilu FB 

oraz stronie internetowej MDK. Dla osób pragnących uczestniczyć w kulturze bez wychodzenia z domu, w ramach 

akcji „ZOSTAŃ W DOMU” przygotowano działania w rozmaitej formie: warsztatów, koncertów, audycji 

muzycznych oraz wirtualnych spacerów po zabytkach, muzeach, teatrach. 

Pomimo kwarantanny społecznej i zawieszenia wszystkich warsztatów, działalności Kina oraz organizacji 

imprez kulturalnych, w instytucji trwały drobne prace remontowe i odświeżające. Z pomocą pracowników MDK 

oraz osób wykonujących pracę na cele społeczne udało się m.in. odmalować pomieszczenie holu Kina oraz biura. 

Zostały uszyte nowe pokrowce na fotele do sali kinowej. Również stare krzesła użytkowane w galerii zyskały nowe 

obicie. Wykonano zastawki teatralne. 
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Jednostka musiała dostosować się do zmian, poszukać nowych sposobów działania i niestandardowych 

rozwiązań. Problemem była nie tylko zmiana terminów organizowanych wydarzeń, ale także przygotowanie takiej 

oferty kulturalnej, która zachęci publiczność do wzięcia udziału w wydarzeniu i pozwoli jej czuć się bezpiecznie. 

Liczono się również  z tym, że nawet po opanowaniu obecnej sytuacji jeszcze przez długi czas imprezy masowe czy 

nawet grupowe przyjście do kina może wywoływać w odbiorcach kultury strach. Podobnie dotyczy to oferty 

edukacyjnej – chyba należało przewidzieć drastycznie ograniczone wizyty grup szkolnych i przedszkolnych.  

Problemem okazał się także brak możliwości prowadzenia zwyczajnej działalności usługowej, związanej ze 

sprzedażą biletów na wydarzenia, wynajmem pomieszczeń, mobilnej sceny, powierzchni usługowej w plenerze, 

usługami reklamowymi czy świadczeniem usług wynikających ze statutu MDK. 

Poniżej przedstawiono szczegółowe zestawienie przedsięwzięć kulturalnych realizowanych w okresie styczeń 

– grudzień 2020 r. Zestawienie zawiera również wydarzenia kulturalne, które udało się zorganizować w czasie 

poluzowania restrykcji dla instytucji kultury i kin, w formie cyklicznych spotkań podczas kina samochodowego, 

kina plenerowego oraz skierowanego do najmłodszych uczestników programu pn. „ Animacje na Wakacje”. 

 

Zestawienie zorganizowanych przez jednostkę wydarzeń w 2020 r. 

 

Wydarzenia kulturalne zorganizowane i współorganizowane przez instytucję 

Wyszczególnienie 
Ogółem 
imprez 

Liczba  
uczestników 

Seanse filmowe (niuwzględniające działalności kinowej) 7 450 

Wystawy 5 100 

Festiwale i przeglądy 0 0 

Koncerty 16 2543 

Prelekcje, spotkania, wykłady 2 130 
Imprezy turystyczne i sportowe 0 0 
Konkursy 4 300 
Pokazy teatralne 2 519 
Konferencje 0 0 

Warsztaty 52 771 
Inne 3 142 
Liczba imprez, które z powodu COVID-19 zostały 

udostępnione przez Internet 
14 24 572 

OGÓŁEM 105 29 527 

 

Jak już wspomniano powyżej, działalność Miejskiego Domu Kultury to również prowadzenie szeroko 

rozumianej działalności kinowej i edukacji filmowej. Rok 2020 dla działalności Kina MDK przedstawiał się 

obiecująco. Zapowiadał się wysoki wskaźnik oglądalności propozycji filmowych, jednak z wiadomych względów 

porównując go do poprzedniego roku, okazał się wręcz dramatyczny. Spadła frekwencja widzów, co  

w znaczący sposób pozbawiło jednostkę możliwości zarobku oraz normalnego funkcjonowania i wykonywania 

swoich obowiązków, a w konsekwencji przyczyniło się do znacznego spadku dochodu z działalności Kina. Przyczyn 

tego można było dopatrywać się w kilku aspektach, m.in. w okrojonym repertuarze spowodowanym 

przesunięciem premier na późniejszy czas, dostępności filmów w sieci lub strachem przed zarażeniem się 

koronawirusem.  
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Szczegółowe dane w rozkładzie miesięcznym przedstawia tabela poniżej. 

MIESIĄC GRANIA 

LI
C

ZB
A

 
W

SZ
Y

ST
K

IC
H

 

SE
A

N
SÓ

W
 

FI
LM

Y
 

EU
R

O
P

EJ
SK

I

E 

FI
LM

Y
 

P
O

LS
K

IE
 

SE
A

N
SE

 
ST

U
D

YJ
N

E 

LI
C

ZB
A

 

W
ID

ZÓ
W

 

P
R

EM
IE

R
Y

 
P

O
LS

K
IE

 

D
N

I 

styczeń 148 13 72 3 8 619 6 30 

luty 152 34 58 8 10 894 4 29 

marzec 60 12 29 2 2 080 3 11 

kwiecień 0 0 0 0 0 0 0 

maj 0 0 0 0 0 0 0 

czerwiec 55 15 9 1 355 2 25 

lipiec 89 49 3 0 15314 1 31 

sierpień 87 28 3 10 18702 1 31 

wrzesień 89 16 61 6 48417 3 30 

październik 98 7 30 2 34245 9 31 

listopad 7 2 5 0 805 3 4 

grudzień 0 0 0 0 0 0 0 

RAZEM 785 176 270 32 29971 27 222 

 

Rok 2020 to również nieustanna praca w celu poszerzenia i uatrakcyjniania oferty  kulturalnej, edukacyjnej  

i filmowej, dostosowanej i zaspokajającej potrzeby mieszkańców miasta i regionu.  

 

Finanse Miejskiego Domu Kultury: 

Dochody 

Wyszczególnienie 2018 2019 2020 

Dotacja podmiotowa 799 700,00 893 100,00 1 084 000,00 
Dotacja celowa – (na jaki cel) 678 190,65 751 937,94 99 312,19 
- na organizację imprez ogólnomiejskich 450 000,00 250 000,00 99 312,19 
- na zakup przyczepy i ubezpieczenia 0,00 0,00 0,00 
- na zakup skrzynki komputerowej przystosowanej do 
prac graficznych 

0,00 0,00 0,00 

- na organizację Obchodów Dnia Seniora 0,00 0,00 0,00 
- na wykonanie prac remontowych budynku Amfiteatru   
  Miejskiego 

24 979,60 0,00 0,00 

- na zakup 10 tablic informacyjnych do zamontowania w    
  przestrzeni miejskiej 

10 472,06 0,00 0,00 

- na organizację Przeglądu Orkiestr 18 000,00 0,00 0,00 
- na dodatkową organizację imprez ogólnomiejskich 110 000,00 200 000,00 0,00 
- na organizację Jarmarku Świątecznego i Sylwestra 64 738,99 0,00 0,00 
- na zakup sprzętu do projekcji cyfrowej 0,00 120 678,94 0,00 
- na utworzenie i remont kameralnej Sali kinowej 0,00 181 259,00 0,00 
- na zakup sprzętu do projekcji cyfrowej PISF 0,00 149 969,06 0,00 
- na utworzenie i remont kameralnej Sali kinowej PISF 0,00 108 876,10 0,00 
Pozostałe przychody operacyjne 59 164,99 46 159,67 94 648,23 
Pozostałe przychody finansowe   282,75 
Przychody własne 1 411 217,13 1 613 720,98  579 715,31 
Razem 2 948 272,77 3 563 763,75 1 857 958,48 
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Wydatki 

Wyszczególnienie 2018 2019 2020 

Ogółem wydatki 3 085 441,27 3 623 739,05 1 899 150,57 

 

Analizując finanse instytucji można zauważyć jak ogromny wpływ na działalność instytucji mają 

wypracowane przychody własne. W roku 2020 niestety nie można się nimi pochwalić ze względu na panującą 

pandemię. Niski wpływ przychodów własnych lub jego brak spowodował, że brakujące środki pokrywane były 

dotacją podmiotową. Wpływ przychodów własnych oraz dotacji podmiotowej na działalność jednostki obrazuje  

w roku 2019 i 2020 powyższe zestawienie. 

Miejska Biblioteka Publiczna w Wągrowcu 

Miejska Biblioteka Publiczna to placówka ułatwiająca mieszkańcom swobodny i bezpłatny dostęp do książki, 
dąży do zaspokajania potrzeb czytelniczych wszystkich grup użytkowników w nowości wydawnicze. Książnica 
kładzie szczególny nacisk na promowanie placówki i dostępnych zbiorów bibliotecznych. Realizuje to poprzez 
różnorodne formy działalności i środki stosowane w ramach promocji, od prostej informacji po wykorzystanie 
sieci internetowej.  

2020 rok to rok, w którym przyszło zmierzyć się z pandemią i jej skutkami, a dla bibliotekarzy to czas wielu 
wyzwań. Obostrzenia, zamknięcia placówek, brak dostępu do księgozbioru dla czytelników, kwarantanna książek, 
zachowanie reżimu sanitarnego, zakaz organizacji wydarzeń kulturalnych w formie tradycyjnej. Wszystkie 
działania zostały przeniesione do sieci: konkursy, warsztaty, wystawy, quizy - wszystko tylko online. 

 

WYSZCZEGÓLNIENIE ROK 2018 ROK 2019 ROK 2020 

DOTACJA Z BUDŻETU 
MIASTA 

575 000,00 594 791,94 595 366,90 

ZAKUP ZBIORÓW 
BIBLIOTECZNYCH 
 
- w tym dotacja z  
Ministerstwa Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego 

53 703,87 
Z tego kupiono 2080 jednostek 
obliczeniowych. 
„Zakup nowości wydawniczych 
do bibliotek publicznych” 
pozyskano kwotę: 16 993,00 –  
z tego zakupiono 575 książek i 58 
audiobooków. 

59 716,62 
Z tego zakupiono 2293 jednostki 
obliczeniowe. 
„Zakup nowości wydawniczych 
do bibliotek publicznych” 
pozyskano kwotę: 18 881,00  - z 
tego zakupiono 603 książki i 104 
audiobooki. 

                  64 674,00 
Z tego zakupiono 2396 
jednostek obliczeniowych 
„Zakup nowości 
wydawniczych do bibliotek 
publicznych” pozyskano 
kwotę: 22 288,00  -  
z tego zakupiono 719 książek 
i 97 audiobooków. 

KSIĘGOZBIÓR 73 248 woluminów 73 963 woluminy 74 055 woluminów 

AUDIOBOOKI - Księgozbiór 843 audiobooki, które 
wypożyczono w ciągu roku 2558 
razy 

958 audiobooków, które 
wypożyczono w ciągu roku 2030 
razy 

1185 audiobooków, które 
wypożyczono w ciągu roku 
1874 razy 

  CZYTELNICY 
ZAREJESTROWANI 

6541 czytelników, którzy 
odwiedzili Bibliotekę 79662 i 
wypożyczyli 154.866 książek 

7044 czytelników, którzy 
odwiedzili Bibliotekę 79925 
 i wypożyczyli 155.098 książek 

6507 czytelników, którzy 
odwiedzili Bibliotekę 59798 
 i wypożyczyli 137.090 książek 

KOMPUTERY Ogółem 13, z dostępem do 
szerokopasmowego Internetu: 13 
Katalog on–line 
Zdalne zamówienia 

Ogółem 13, z dostępem do 
szerokopasmowego Internetu: 13 
Katalog on–line  
Zdalne zamówienia 

Ogółem 13, z dostępem do 
szerokopasmowego 
Internetu: 13 
Katalog on–line; 
Zdalne zamówienia; 
samodzielny zapis do 
biblioteki (rejestracja online). 

WYDARZENIA SPOTKANIA AUTORSKIE: 
6. między innymi z: 
- Markiem Krajewskim 

SPOTKANIA AUTORSKIE: 9 między 
innymi z Pawłem Mateńczukiem, 
pseudonim NAVAL  

SPOTKANIA AUTORSKIE: 1 –  
z Izabellą Frączyk – „Pisarka 
gotowa na wszystko” 

PRZEDSZKLAKI w BIBLIOTECE : 
zajęcia edukacyjno-czytelnicze 

PRZEDSZKLAKI  
w BIBLIOTECE : zajęcia 
edukacyjno-czytelnicze 

PRZEDSZKLAKI w BIBLIOTECE 
oraz BIBLIOTEKARKI  
w PRZEDSZKOLU: zajęcia 
edukacyjno-czytelnicze 

NARODOWE CZYTANIE - 
„Przedwiośnie” Stefana 
Żeromskiego 

NARODOWE CZYTANIE – Nowele 
Polskie 

NARODOWE CZYTANIE – 
„Balladyna” Juliusza 
Słowackiego, lektura na plaży 
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miejskiej, z zachowaniem 
wszelkich środków 
ostrożności obowiązujących 
w tym szczególnym czasie 
pandemii 

DLA SENIORÓW „SPOTKANIA Z 
PASJAMI”, odbyło się 10 spotkań, 
w których uczestniczyło 311 
osób. 

DLA SENIORÓW „SPOTKANIA Z 
PASJAMI”, odbyło się 10 spotkań,  
w których uczestniczyło 308 osób 

DLA SENIORÓW „SPOTKANIA 
Z PASJAMI” , w związku z 
pandemią mogły odbyć się 
tylko 2 spotkania (68 
uczestników) 

Noc Bibliotek, Ferie w bibliotece, 
wakacje w bibliotece, Tydzień 
Bibliotek, Konkursy tematyczne, 
wystawy, teatrzyki dla dzieci, 
„Mały Rycerz Ochrony Przyrody” 

Noc Bibliotek, Ferie w bibliotece, 
wakacje w bibliotece, Tydzień 
Bibliotek, Konkursy tematyczne, 
wystawy, teatrzyki dla dzieci, 
„Mały Rycerz Ochrony Przyrody” 

Noc Bibliotek – „Klimat na 
czytanie”; Ferie w bibliotece; 
Tydzień Bibliotek – „Zasmakuj 
w bibliotece” – zgodnie z 
rekomendacją odbył się tylko 
w wirtualnej przestrzeni; 
konkursy, quizy, warsztaty, 
wystawy tylko online zgodnie 
z rekomendacją Biblioteki 
Narodowej 

 

POZYSKANE ŚRODKI  Na zadanie pn. „Przebudowa  
i doposażenie Miejskiej 
Biblioteki Publicznej  
w Wągrowcu” w ramach 
NARODOWEGO PROGRAMU 
ROZWOJU CZYTELNICTWA 
priorytet 2 INFRASTRUKTURA 
BIBLIOTEK 2016 – 2020 ze 
środków finansowych 
Ministra Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego 
pochodzących z budżetu 
państwa Miejska Biblioteka 
Publiczna w Wągrowcu 
wydatkowała środki w kwocie 
205 415,77 złotych   
i Gminy Miejskiej Wągrowiec 
68 824,68 złotych. Całkowity 
koszt zadania to 274 240,45 
złotych. 

Dotacja w ramach 
Programu Wieloletniego 
„Narodowy Program 
Rozwoju Czytelnictwa” 
Priorytet 1 -Zakup nowości 
wydawniczych dla bibliotek 
publicznych – zakup usług 
dostarczania publikacji 
drogą elektroniczną -   
e-booki. Pozyskano środki 
w kwocie 6230,00 złotych. 

PRACOWNICY 
Zatrudnionych na pełen etat 8 
osób i 1 osoba na ½ etatu 

Zatrudnionych na pełen etat 8 
osób i 1 osoba na ½ etatu 

Zatrudnionych na pełen etat 
8 osób i 1 osoba na ½ etatu 

 

Finanse Miejskiej Biblioteki Publicznej: 

Dochody 

Wyszczególnienie 2018 2019 2020 
Dotacja podmiotowa 575 000,00 594 791,94 595 366,90 
Dotacja celowa - PISANKA        500,00        500,00 - 
Dotacja celowa - MKiDzN zakup książek   16 993,00    18 881,00    22 288,00 
Dotacja celowa – MkiDzN zakup e-booków - -       6 230,00 
Dotacja - Przebudowa i doposażenie MBP- Urząd Miejski -    68 824,68 - 
Dotacja - Przebudowa i doposażenie MBP- MKiDzN -  205 415,77 - 
Środki własne       9 178,55     20 639,13    42.173,30 
Razem   601 671,55   909 052,52 666 058,20 
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Wydatki: 

Wyszczególnienie 2018 2019 2020 
Ogółem wydatki 596 745,18 897 911,15 628 038,30 

 

W podejmowanych działaniach i inicjatywach Miejska Biblioteka Publiczna współpracuje z następującymi 
instytucjami i organizacjami działającymi na terenie Miasta i Powiatu: Urząd Miejski, Starostwo Powiatowe, Urząd 
Gminy Wągrowiec, Miejski Dom Kultury, Muzeum Regionalne, Przedszkola, Szkoły, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi 
Pałuckiej, Polski Związek Niewidomych, Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Millenium, Wągrowiecki Uniwersytet 
Trzeciego Wieku, Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Nadleśnictwo Durowo, Warsztaty Terapii 
Zajęciowej. 

2020 rok, to czas pandemii, nowe wyzwanie, z którym przyszło się zmierzyć. Dostęp do bezpiecznej literatury, 
a taką jest nowa usługa wypożyczania zbiorów w formie dostępu do e-booków. Cieszy, że takie bezpieczne 
rozwiązanie można zaproponować czytelnikom Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wągrowcu. W tym momencie, to 
bardzo dobra inwestycja, która spełnia oczekiwania czytelników. 

Miejska Biblioteka Publiczna to placówka przyjazna i otwarta na współpracę, pielęgnująca tradycję i historię, 
pamiętająca o swojej podstawowej misji, jaką jest promowanie czytelnictwa. Bibliotek czymi, aby jak największa 
liczba czytelników mogła cieszyć się gromadzoną literaturą. Najlepszym sposobem takiej formy promocji są 
spotkania autorskie (kontakt czytelnika z autorem). Biblioteka wspiera rozwój lokalnej społeczności, udostępniając 
swoje zbiory, podejmując zadania z zakresu edukacji kultury oraz zapewniając warunki do samorealizacji  
i kreatywności. 

 

Muzeum Regionalne 

Muzeum Regionalne w Wągrowcu zajmuje się gromadzeniem i ochroną  dóbr naturalnego i kulturalnego 
dziedzictwa z Wągrowca, powiatu wągrowieckiego i regionu pałuckiego o charakterze materialnym  
i niematerialnym, upowszechnianiem i informowaniem o wartościach i treściach gromadzonych zbiorów oraz 
umożliwianiem korzystania ze zgromadzonych zbiorów. Muzeum gromadzi zbiory w dziedzinie: archeologii, 
etnografii, historii i sztuki. 

Muzeum inwentaryzuje, kataloguje i naukowo opracowuje zgromadzone zbiory oraz materiały 
dokumentacyjne, książki i czasopisma, organizuje wystawy stałe, czasowe i objazdowe; organizuje i prowadzi 
badania naukowe, działalność edukacyjną, wydawniczą i informacyjną. 

Kadra: w 2020 roku Muzeum zatrudniało 9 pracowników na 8,75 etatu, w 2019 -  8 pracowników na 7,75 
etatu,  a w 2018 -  8 pracowników na 7,35 etatu.  

Siedziba Muzeum mieści się w zabytkowym budynku, wpisanym indywidualnie do rejestru zabytków, 
wymagającym kapitalnego remontu. 

 

1) Zbiory: 

Muzealia 
2018 2019 2020 

3916 4028 4031 
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2) Zrealizowane zadania w porównaniu z 2018 i 2019 r. : 

Nazwa zadania 
2018 r. 2019 r. 2020 r. 

Liczba 
Liczba 

uczestników 
Liczba  

Liczba 
uczestników 

Liczba 
Liczba  

uczestników 
Wystawy własne 5  2    

Wystawy 
współorganizowane 

3  1  2  

Wystawy krajowe 3  3  1  

Wystawy za granicą  0  1    

Wystawy z zagranicy 1  0    

Wystawy razem 12 5406 7 4516 3 748 
Odczyty/prelekcja/spotkania 11 599 9 230 2 196 
Seanse filmowe 3 596 0 0  0 
Koncerty 3 590 6 720 1 45 
Konkursy  3 184 2 127 1 61 
warsztaty 28 2212 41 1167 1 90 
Imprezy plenerowe 3 2780 3 3800  0 

Lekcje muzealne/tematy 
16 

2382 
12 

1662 
7 

216 
112 80 15 

Sesje i seminaria naukowe 
/sympozja 

1 70 0 0 0 0 

 

3) Działalność wydawnicza: 

Nazwa  
2018 2019 2020 

Liczba 
tytułów 

Nakład 
Liczba 

tytułów 
Nakład 

Liczba 
tytułów 

Nakład 

Katalog wystaw 0 0 1 500 0 0 
Informatory i foldery 2 700 1 300 0 0 
Plakaty 14 325 10 314 3 77 
Roczniki 0 0 0 0 0 0 
Książki 1 300 0 0 0 0 
Inne wydawnictwa/zaproszenia 11 1000 10 500 6 396 

 

Muzeum realizowało również programy badawcze: w latach 2018 i 2019 projekt „Dzwonowo – zaginione 

miasto, Interdyscyplinarne badania średniowiecznego i nowożytnego kompleksu osadniczego”. W 2019 roku 

Muzeum włączyło się w międzynarodowy program badawczy  w ramach projektu „Cisterscapes – cysterskie 

krajobrazy łączące Europę, w ramach którego w 2020 roku, przy współudziale Pracowników Muzeum, została 

zrealizowana inwentaryzacja krajobrazu kulturowego klasztoru cystersów w Łeknie-Wągrowcu. W ramach prac 

przeprowadzono m.in. kwerendy archiwalne, kompletując dokumentację kartograficzną z XVIII-XIX w. oraz 

najistotniejsze źródła pisane dotyczące działalności klasztoru. W efekcie analizy źródeł i rozpoznania terenowego, 

skatalogowano 66 elementów krajobrazu pocysterskiego. Zostały one wprowadzone do internetowej bazy danych 

(www.cisterscapes.geoway.de) oraz opracowane w formie dokumentu pdf. Ponadto przygotowano część 

opisowo-analityczną, zawierającą szkic historyczny na temat dziejów klasztoru i poszczególnych gałęzi jego 

działalności (w odniesieniu do elementów krajobrazu kulturowego). 
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4) Finanse Muzeum Regionalnego: 

Dochody 

Wyszczególnienie 2018 2019 2020 
Dotacja podmiotowa 458 692,00 523 900,00 625 00,00 
Dotacja celowa – festyn cysterski 48 500,00 48 500,00 - 
Dotacja celowa – wydawnictwa „Śladami przodków. 
Odkrycia archeologiczne na ziemi wągrowieckiej” 

   

Dotacja celowa – konkurs 3 682,34 4 000,00 4 000,00 
Dotacja celowa  - Wojsko Wielkopolskie 1919: 100 lecie 
poświecenia sztandaru I batalionu Saperów Wlkp.  
w Wągrowcu 

 10 000,00  

Dotacja celowa   33 000,00 
Dotacja celowa – replika mundurów i sztandaru 13 530,00   

Bilety wstępu, za przewodnika, lekcje 8 227,00 9 502,00 1 577, 00 
Sprzedaż pamiątek, gadżetów 3 987,10 5 787,20 6 727,60 
Nadzory archeologiczne, organizacja imprez 122 332,29 91 614,00 177 500,00 
Dotacja z Ministerstwa  Kultury – Dzwonowo zaginione 
miasto 

   

Odsetki bankowe 369,00 600,08 284,73 
Razem 659 319,73 693 903,28 848 089,33 
 

Wydatki 

Wyszczególnienie 2018 2019 2020 
Ogółem wydatki 647 774,86 702 395,07 828 154,21 

 
Poza wydatkami na wynagrodzenia i świadczeniami na rzecz pracowników oraz zużycia energii, koszty 

dotyczyły następujących zadań: 
1) Wynagrodzenia - umowa o dzieło i umowa zlecenie . Wykonanie planu na wynagrodzenia wynosi 100%. 

 
2) Zakup materiałów, w tym  m. in. zakup: 

- materiałów do organizacji wystaw,  
- niszczarki, 
- dwóch biurek, 
- urządzenia GPS, 
- programu kadrowo-płacowego Gratyfikant, 
- materiałów biurowych i gospodarczych oraz środków czystości, 
- odkurzacza ELEKTROLUX, 
- komputera DELL INSPIRON, 
- zestawu komputerowego KOMPUTRONIK PRO, 
- projektora BENQ, 
- dwóch drukarek, 
-aparatu OLYMPUS. 
Wykonanie planu na zakup materiałów wynosi 100%. 
 

3) Usługi obce, w tym m. in.: 
- obsługa sytemu telewizji dozorowej CCTV, 
- monitoring i konserwacja systemów alarmowych, 
- przeglądy  i konserwacja systemów, 
- przegląd i wymiana gaśnic, 
- usługi poligraficzne, skład komputerowy i druk w drukarni, 
- opłaty telefoniczne i usługi  pocztowe, 
- wywóz nieczystości z posesji muzealnej, 
- usługi informatyczne, pełnienie funkcji IOD, 



102 

 

- badania okresowe pracowników, 
- renowacja czepców,  
- pielęgnacja zieleni i koszenie trawy, 
- podatek od nieruchomości, 
- wynajem pomieszczeń magazynowych, 
- realizacja inwentaryzacji krajobrazu kulturowego w ramach programu Cisterscapes (koszt całkowity 43 128 zł  

w tym 20 000 zł refundacja kosztów przez Gminę Miejską Wągrowiec). 
Plan kosztów na usługi obce został wykonany w 100%. 
 

4) Podróże służbowe krajowe i zagraniczne - wykonanie  100%: 
Wydatki na podróże służbowe dotyczyły m.in. kosztów delegacji pracowników związanych  
z wyjazdami w celu organizacji wystaw czasowych, działań promocyjnych, zleconych warsztatów oraz badań 
archeologicznych. Ponadto koszty obejmują limit kilometrów na wyjazdy służbowe oraz kilometrówki 
archeologa w związku z prowadzeniem zleconych badań archeologicznych na terenie powiatu wągrowieckiego. 

  
5) W Muzeum Regionalnym w Wągrowcu kwota należności na dzień 31.12.2020 r. wyniosła 1500 zł, w tym 

wymagalnych 1500 zł. Kwota zobowiązań z kontrahentami na dzień 31.12.2020 r. wyniosła  286,14 zł, w tym 
wymagalnych 0 zł. 

 
6) Ocena sytuacji w omawianej dziedzinie (z uwzględnieniem szczególnych potrzeb i zaangażowania finansów 

Miasta). 
 
Muzeum, stosując się do wszystkich obowiązujących wytycznych i obostrzeń, w tym wytycznych  

i rekomendacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Burmistrza Miasta Wągrowca w porozumieniu  
z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym wypracowało procedury mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa  
odbiorcom oferty kulturalnej, interesantom oraz pracownikom Muzeum. Dynamicznie rozwijająca się sytuacja  
w Polsce oraz krótki termin wprowadzania i łagodzenia kolejnych obostrzeń wymagały od całego zespołu 
elastycznego reagowania na zmiany i dostosowania się do nich.  

W związku z ograniczeniem działalności muzeów, szczególnie w zakresie umożliwiania  korzystania ze 
zgromadzonych zbiorów, wągrowieccy muzealnicy podejmowali szereg czynności związanych  
z  upowszechnianiem i informowaniem o wartościach i treściach prezentowanych i  zgromadzonych w Muzeum 
online. Pracownicy regularnie publikowali informacje związane z działalnością muzealną, w tym zdigitalizowane 
zbiory  na stronach Muzeum (prezentacje tematyczne, prezentacje kolekcji, wystawy obiektów, quizy). Pracownicy 
realizowali działalność naukowo-badawczą, edukacyjną, popularyzatorską i wszelkie inne czynności w siedzibie 
Muzeum oraz poza siedzibą przestrzegając obowiązujących wytycznych.  

W okresie zwiększonych obostrzeń oraz rosnącego ryzyka zarażenia wirusem pracownicy wykonywali pracę 
zdalną w trybie rotacyjnym (zabezpieczając rezerwy kadrowe), a bezpośrednia obsługa interesantów odbywała się 
po uprzednim umówieniu. Sprawy, które wymagały bezpośredniego kontaktu realizowane były telefonicznie, 
pisemnie bądź drogą elektroniczną.   

Dotychczas główny problem Muzeum Regionalnego w Wągrowcu polegał na niewielkiej powierzchni 
pomieszczeń wystawienniczych, magazynowych oraz biurowych. Brak odpowiednich warunków lokalowych 
utrudnia obsługę ruchu turystycznego, uniemożliwia przyjmowanie jednorazowo grup przekraczających 30 osób. 
Ponadto brak odpowiednich pomieszczeń wystawienniczych oraz sprzętu zasadniczo ogranicza charakter wystaw 
czasowych. W okresie letnim, ze względu na upały i brak klimatyzatorów w pomieszczeniach biurowych, praca  
i przyjmowanie interesantów są utrudnione. Wobec powyższego Muzeum wymaga remontu istniejących 
pomieszczeń oraz rozbudowy. 

Należy też wskazać na narastający problem pogarszającego się stanu technicznego budynku (uszkodzenia 
poszycia dachowego, wysoka awaryjność instalacji elektrycznych i wodno-kanalizacyjnych, uszkodzenia elewacji 
itd.).  

Zaistniała również pilna konieczność modernizacji systemu ochrony przeciwpożarowej, polegająca m.in. na 
niezbędnej wymianie czujek w Muzeum. 

W związku z rozwijającą się działalnością Muzeum oraz niedostateczną przestrzenią magazynową niezbędny 
okazał się wynajem pomieszczenia w Klasztorze oo. Paulinów w Wągrowcu, gdzie zdeponowano część obiektów 
archeologicznych. 
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Utrzymanie działalności Muzeum i jej rozwój jest wobec tego uzależniony od realizacji projektu modernizacji 
Muzeum, obejmującego remont istniejących pomieszczeń, rozbudowę, zagospodarowanie otoczenia budynku 
oraz wymianę i uzupełnienie sprzętu wystawienniczego – włącznie z wprowadzeniem w przestrzeń wystaw 
urządzeń multimedialnych (część aktualnie wykorzystywanego sprzętu wystawienniczego pochodzi jeszcze z lat 
80.-90. XX wieku). Realizacja tego projektu jest warunkiem niezbędnym do spełnienia dla podwyższenia jakości 
oferty edukacyjno-kulturalnej i turystycznej do poziomu odpowiadającego wymaganiom nowoczesnego 
muzealnictwa. 
 

Sport 

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wągrowcu 

Ośrodek Sportu i Rekreacji jest jednostką organizacyjną sektora finansów publicznych funkcjonującą  

w formie jednostki budżetowej.  

W roku 2020 Ośrodek realizował zadania w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji. Tworzył warunki 

sprzyjające rozwojowi sportu, administrował i zarządzał powierzonymi w zarząd i administrowanie obiektami  

i urządzeniami sportowymi, rekreacyjnymi i obiektami noclegowymi. Swoją bazę sportową, rekreacyjną  

i turystyczną udostępniał klubom i związkom, stowarzyszeniom kultury fizycznej, organizacjom społecznym  

i zawodowym oraz osobom fizycznym. 

Ośrodek Sportu i Rekreacji dysponuje: 

 

1. bazą sportowo–rekreacyjną całoroczną:  

1)  hala widowiskowo – sportowa z boiskiem do piłki ręcznej: 

 dł. 40m; szer. 24m,  

 nawierzchnia parkietowa, 

 wyposażona w tablicę świetlną, nagłośnienie, całodobowy monitoring,   

 trybuny na 700 miejsc, 

 odnowa biologiczna, 

 salka konferencyjna na 20 miejsc, 

2) odnowa biologiczna: 

 fizykoterapia,  
 hydroterapia - bicze wodne, kąpiele wirowe, masaż podwodny, kąpiele solankowe, 
 sauna, 
 siłownia, 

3) sala gimnastyczna: 

 dł. 22m, szer. 11m,  

 nawierzchnia parkietowa, 

 boisko do piłki siatkowej, 

 boisko do koszykówki, 

4) siłownia 

5) stadion piłkarski z naturalną, trawiastą murawą: 

 68m x 105m, 

 trybuny na 2600 miejsc, 

6) stadion piłkarski treningowy, ze sztuczną trawą, lekkoatletyczny: 

 68m x 105m, 

 sztuczne oświetlenie, 

 trybuny na 390 miejsc, 

 bieżnia tartanowa okólna 400 metrowa, 4 torowa, 

 bieżnia tartanowa 110 metrowa, 6 torowa, 
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 dwie skocznie do skoku w dal (rozbieg - nawierzchnia tartanowa), 

 rzutnia do pchnięcia kulą, 

 rozbieg i zeskok do skoku wzwyż (nawierzchnia tartanowa), 

7) boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią tartanową: 

 2 boiska do koszykówki, 

 boisko do mini piłki nożnej, 

8) boiska do siatkówki plażowej – 2: 

 nawierzchnia piaskowa, 

9) boisko do piłki ręcznej/nożnej plażowej: 

 nawierzchnia piaskowa, 

10)  siłownia zewnętrzna: 

 nawierzchnia tartanowa, 

11) plac zabaw dla dzieci: 

 nawierzchnia tartanowa, 

 

2. bazą sportowo–rekreacyjną sezonową:   

1) plaża miejska - kąpielisko miejskie nad J. Durowskim, 

2) wypożyczalnia sprzętu wodnego oraz przystań - nad J. Durowskim: 

• kajaki – dwuosobowe – 25 sztuk, 

• łodzie:  

– dwuosobowe – 5 sztuk, 

– trzyosobowe – 3 sztuki, 

– czteroosobowe – 4 sztuki, 

– łódź ratownicza – 1 sztuka, 

• rowery wodne:  

– czteroosobowe – 8 sztuk, 

– dwuosobowe – 3 sztuki, 

– dwa + jeden – 8 sztuk, 

• deski SUP – 6 sztuk, 

3) lodowisko – sezonowe: 

 szerokość 20m, długość 40m, 

4) Korty tenisowe:  

 4 pola do gry, 

 nawierzchnia ceglasta,  

 piłkochwyty, 

 wodny zraszacz płyty, 

5)  pole campingowo–carawaningowe: 

 stanowiska dla 50 camperów i zestawów: pojazd + przyczepa, 

 nowoczesny budynek socjalny z toaletami, prysznicami, zmywalnią, 

 wiata z grillami, miejsce na ognisko,  

 

3. bazą noclegową: 

 pokoje 1-osobowe – 1,    

 pokoje 2-osobowe – 23,  

 pokoje 3-osobowe – 2,  
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 pokoje 4-osobowe – 7,  

 domki letniskowe 4-osobowe – 5  

łączna liczba miejsc noclegowych w pokojach – 81, łączna liczba miejsc noclegowych w domkach – 20. 

Zarządzanie obiektami sportowymi i rekreacyjnymi na terenie Gminy Miejskiej Wągrowca: 

1) plac zabaw, siłownia plenerowa -  ul. Powstańców Wlkp. - strażnica, 

2) plac zabaw -  ul. Moniuszki (Berdychowo), 

3) plac zabaw, boisko do p. koszykowej, p. ręcznej -  Plac Wrzosowy, 

4) plac zabaw, siłownia plenerowa, boisko do p. ręcznej oraz p. koszykowej - ul. Zespołowa, 

5) plac zabaw, boisko do p. nożnej, p. koszykowej, p. ręcznej - ul. St. Mikołajczyka, 

6) plac zabaw - ul. Wiśniowa, 

7) plac zabaw, siłownia plenerowa - ul. Straszewska, 

8) plac zabaw, siłownia plenerowa, linarium – Park 600-lecia, 

9) siłownia plenerowa, boisko do p. nożnej, p. koszykowej, p. ręcznej, p. siatkowej. – ul. Główna Osiedla 
(Berdychowo), 

10) ścieżka zdrowia PZU – nad brzegiem J. Durowskiego.  

 

Realizacja następujących zadań w 2020 roku: zakup materaca profesjonalnego (zeskok do skoku wzwyż). 

Ośrodek Sportu i Rekreacji w roku 2020 roku był organizatorem, współorganizatorem, albo przygotowywał 

zaplecze techniczne imprez sportowo–rekreacyjnych, tj: 

 I Noworoczny Turniej Par Brydża Sportowego, 

 Camp Zręczne Dzieciaki, 
 Turniej Noworoczny Piłki Ręcznej Mężczyzn, 
 XXII Zimowa Wielkopolska Spartakiada LZS 
 XV edycja Osada Open Cup, 

 Kabat Euro Cup 2020, 
 Eliminacje Wojewódzkie Młodzieżowych Mistrzostw Polski w piłce ręcznej plażowej, 
 36. edycja Wągrowieckiej Ligi Piłki Siatkowej, 

 Puchar Wielkopolski w Nordic Walking, 
 Zawody w ramach XVI Otwartych Mistrzostw Wielkopolski w Kolarstwie Górskim XC MTB, 

 Powiatowy Turniej Tenisa Ziemnego PCK, 
 Eliminacje do Mistrzostw Polski Jachtów Sterowanych Radiem w klasie F5-E, 
 Mistrzostwa Polski Jachtów Sterowanych Radiem w klasie F5-M, 
 18 Gala Slugfest MMA, 

 Finał Pucharu Polski na szczeblu Województwa Wielkopolskiego w Futsalu, 
 Bicie Rekordu Polski w rzutach lotką do tarczy, 

 Rozgrywki o Puchar Ligi piłki halowej. 
 

Finanse Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wągrowcu: 

Dochody 

Wyszczególnienie 2018 2019 2020 
Środki na bieżącą działalność 1 909 867,95 2 318 564,57 2 013 323,45 
Środki na zakupy inwestycyjne 0,00 29 500,00 28 312,20 
Środki na wydatki inwestycyjne 79 914,21 0,00 0,00 
Razem otrzymane środki 1 989 782,16 2 348 064,57 2 041 635,65 
Pozostałe przychody operacyjne 127 801,04 169 166,07 160 864,84 
Przychody własne 752 655,26 764 281,50 597 125,75 
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Razem przychody 880 456,30 933 447,57 757 990,59 
Różnica (otrzymane środki - przychody = udział środków 
Miasta)  

1 109 325,86 1 414 617,00 1 283 645,06 

 

Wydatki 

Wyszczególnienie 2018 2019 2020 
Ogółem wydatki 1 989 782,16 2 348 064,57 2 041 635,65 

 
Pomoc Społeczna 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wągrowcu jest jednostką organizacyjną Gminy Miejskiej w Wągrowcu  

i działa w oparciu o statut. W roku 2020 były w nim zatrudnionych 54 osoby (53,75 etatów). W MOPS działają 

zespoły wieloosobowe i jednoosobowe stanowiska pracy. Ośrodek realizuje zadania własne i zlecone z zakresu 

zabezpieczenia społecznego na podstawie ustaw: o pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemie pieczy 

zastępczej, świadczeniach rodzinnych, świadczeniach wychowawczych, dodatkach mieszkaniowych, pomocy 

materialnej dla uczniów.  

W ramach Ośrodka funkcjonuje Dzienny Dom Seniora oraz Miejski Zespół Interdyscyplinarny ds. przemocy  

w rodzinie (MZI). Ośrodek funkcjonuje w trzech miejscach - siedziba główna znajduje się na ul. Krótkiej 4c, Dzienny 

Dom Seniora na ul. Powstańców 30, MZI oraz asystentura rodzin na ul. Dworcowej 2.  

Zrealizowane zadania w 2020 roku porównaniu  do roku 2018  i 2019 

Działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wągrowcu (w skrócie: MOPS) była w 2020 roku 

zdeterminowana wybuchem pandemii koronawirusa. W zależności od sytuacji epidemicznej  Ośrodek pracował  

w różnych trybach stosując się do aktualnie obowiązujących rozporządzeń. Pomimo tego MOPS  zwiększył zakres 

realizowanych zadań o: świadczenia wychowawcze i program „Dobry Start” oraz Program „Opieka 

wytchnieniowa”. Poniższa tabela przedstawia  nowe zadania, przyjęte do realizacji w ciągu ostatnich sześciu lat  

tj. od  2015 do 2020 roku. 

Rok powierzenia realizacji 
zadania/ zadań 

Nazwa zadania 

2015 

Pełna obsługa świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, 
działań wobec dłużników alimentacyjnych, dodatków mieszkaniowych i 
energetycznych, pomocy materialnej dla uczniów, potwierdzania prawa do 
świadczeń opieki zdrowotnej osób spełniających kryterium dochodowe 
pomocy społecznej 

2020 Pełna obsługa świadczeń wychowawczych i programu „Dobry Start” 
2020 Program „Opieka wytchnieniowa” 

 

Finanse Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za lata 2018 - 2020 

1) Dochody 

Wyszczególnienie 2018 2019 2020 

Kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na 
rachunku bankowym 

       12 661,42 zł           9 908,69 zł           8 355,40 zł  

Spłata VAT-u należnego              13,83 zł    



107 

 

Należności z tytułu korekt składek na ubezpieczenie 
zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki 
stałe 

         1 672,03 zł              463,49 zł               58,05 zł  

Należności z tytułu opłaty za pobyt podopiecznych  
w Domach Pomocy Społecznej 

       19 270,58 zł         42 912,20 zł         36 266,66 zł  

Należności z tytułu opłaty za udzielone schronienie  
osobom bezdomnym 

            268,92 zł              787,39 zł              526,43 zł  

Należności z tytułu spłat  nienależnie pobranych 
zasiłków celowych 

         2 400,00 zł           2 963,98 zł           1 350,00 zł  

Należności z tytułu spłat  nienależnie pobranych 
zasiłków okresowych 

         2 983,32 zł           2 703,51 zł           1 800,00 zł  

Należności z tytułu spłat  nienależnie pobranych 
zasiłków stałych 

       19 638,62 zł           6 615,44 zł           2 718,06 zł  

Należności z tytułu kosztów upomnień od zaległości              23,20 zł               34,80 zł   

Należności z tytułu opłat seniorów za obiady i pobyt  
w Dziennym Domu Seniora 

       33 490,71 zł         26 951,31 zł         16 353,05 zł  

Należności z tytułu zwrotu nadpłaty za media             1 154,71 zł  

Prowizja PIT za terminowe dokonywanie zapłaty,  
należności z tytułu uznanych reklamacji 

            554,60 zł              559,00 zł              572,00 zł  

Należności z tytułu opłaty za usługi opiekuńcze        77 872,84 zł         78 443,63 zł         84 470,42 zł  

Należności z tytułu opłaty za specjalistyczne  
usługi opiekuńcze 

         5 700,69 zł         11 593,17 zł           9 573,40 zł  

Należności z tytułu spłat nienależnie pobranych  
świadczeń wychowawczych 

         23 532,01 zł  

Należności z tytułu odsetek od nienależnie 
pobranych  
świadczeń wychowawczych 

           1 944,46 zł  

Należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń  
rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego 

       19 917,59 zł         38 285,31 zł         56 318,86 zł  

Należności z tytułu odsetek od nienależnie 
pobranych  
świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego 

         4 579,03 zł           9 257,95 zł           9 025,37 zł  

Należności z tytułu kosztów upomnień od nienależnie  
pobranych świadczeń rodzinnych i z funduszu 
alimentacyjnego 

             43,60 zł               23,20 zł               34,80 zł  

Należności z tytułu funduszu alimentacyjnego w 
części  
przypadającej na budżet Gminy 

     101 716,09 zł         99 085,69 zł       110 426,61 zł  

Należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych w części  
przypadającej na budżet Gminy 

         9 907,75 zł           6 155,82 zł           6 793,36 zł  

Należności z tytułu korekt składek na ubezpieczenie  
społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre 
świadczenia rodzinne 

         6 534,00 zł           6 145,43 zł           2 047,44 zł  

Należności z tytułu korekt składek na ubezpieczenie  
zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 
świadczenia rodzinne 

            732,94 zł           2 940,82 zł              284,94 zł  

Razem    319 981,76 zł     345 830,83 zł  373 6,03 zł  
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2) Wydatki: 

Wyszczególnienie 2018 2019 2020 

Ogółem wydatki 15 938 340,33 zł 16 724 803,05 zł 47 506 519,74 zł 

w tym na:    

1) wynagrodzenia pracowników i pochodne  
(w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne, 
odprawy emerytalne) 

2 372 436,58 zł 2 613 031,75 zł 3 043 818,48 zł 

2) zasiłki (celowe, okresowe, stałe) 1 624 396,31 zł 1 680 219,32 zł 1 739 993,45 zł 

3) opłaty Gminy za pobyt podopiecznych  
w Domach Pomocy Społecznej 

876 862,58 zł 1 086 825,88 zł 972 602,29 zł 

4) dodatki mieszkaniowe i energetyczne 612 600,10 zł 577 369,76 zł 618 106,77 zł 

5) specjalistyczne usługi opiekuńcze (dla osób 
bez zaburzeń psychicznych oraz z 
zaburzeniami psychicznymi) 

172 372,50 zł 261 940,00 zł 343 796,65 zł 

6) stypendia i zasiłki szkolne 181 366,69 zł 131 654,89 zł 108 494,00 zł 

7) świadczenia rodzinne i z funduszu 
alimentacyjnego wraz z opłaceniem składki 
na ubezpieczenie społeczne za osoby 
pobierające niektóre z tych świadczeń 

9 119 057,02 zł 9 457 561,40 zł 10 421 999,76 zł 

8) świadczenia wychowawcze (w latach 2018 – 
2019 świadczenia wychowawcze wypłacał 
UM w Wągrowcu) 

0,00 zł 0,00 zł 28 424 133,94 zł 

9) świadczenie Dobry Start (w latach 2018 – 2019 
świadczenie „Dobry Start” wypłacał UM w 
Wągrowcu) 

0,00 zł 0,00 zł 948 300,00 zł 

10) składki na ubezpieczenie zdrowotne 
opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe 

56 879,77 zł 56 367,65 zł 52 594,81 zł 

11) składki na ubezpieczenie zdrowotne 
opłacane za osoby pobierające niektóre 
świadczenia rodzinne 

66 303,90 zł 71 943,48 zł 100 875,40 zł 

12) opłaty Gminy za umieszczenie dzieci  
w pieczy zastępczej  

220 595,83 zł 208 389,98 zł 196 974,04 zł 

13) opłaty związane z dożywianiem 
podopiecznych Ośrodka 

35 096,42 zł 11 850,00 zł 6 318,20 zł 

14) wydatki związane z Miejskim Zespołem 
Interdyscyplinarnym 

4 999,58 zł 5 996,64 zł 5 499,00 zł 

15) pozostałe wydatki pracownicze (ekwiwalenty 
za odzież i obuwie robocze, refundacja 
wydatków na okulary, badania 
pracowników, szkolenia, odpisy na ZFŚŚ, 
delegacje służbowe i ryczałty za używanie 
prywatnego samochodu do celów 
służbowych dla pracowników terenowych) 

134 183,18 zł 139 528,59 zł 137 545,23 zł 

 16) umowy cywilnoprawne (w tym opieka 
wytchnieniowa ) 

99 835,33 zł 29 576,00 zł 12 617,04 zł 
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17) wydatki związane z utrzymaniem Ośrodka 
(energia, usługi telekomunikacyjne, 
podatek od nieruchomości, opłata za 
trwały zarząd, opłata za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, usługi 
remontowe) 

72 052,44 zł 87 509,31 zł 68 183,93 zł 

18) zakupy usług pozostałych 107 643,16 zł 128 242,64 zł 136 352,33 zł 

19) zakupy materiałów, wyposażenia, artykułów 
spożywczych 

181 658,94 zł 176 795,76 zł 168 4,42 zł 

 

3) Wydatki ogółem w zależności od źródeł finansowania 

 

Rodzaj wydatków 
Rok analizy 

2018 2019 2020 
Wydatki ogółem: 
 

  15 938 340,33 zł    16 724 803,05 zł    47 506 519,74 zł  

1) finansowane ze środków  
własnych Gminy 

 4 973 032,21 zł     5 399 722,26 zł      5 607 973,93 zł  

2) finansowane ze środków 
 Budżetu Państwa 

  10 965 308,12 zł    11 325 080,79 zł    41 898 545,81 zł  

 

Pozyskane środki pozabudżetowe  

W roku 2020 otrzymano z Funduszu Solidarnościowego 32 232,96 zł na realizację zadania w ramach 

resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020. 

Wykorzystano z tego 30 148,08 zł. Realizacja programu nastąpiła w wyniku umowy Gminy Miejskiej z Wojewodą 

Wielkopolskim. 

 Ocena sytuacji w omawianej dziedzinie (z uwzględnieniem szczególnych potrzeb i zaangażowania finansów 

Miasta). 

Polityka społeczna miasta Wągrowca kładzie duży nacisk na rozwój usług dla seniorów. W sektorze usług 

publicznych miasta pojawiają się nowe usługi oparte o technologie cyfrowe np. bransoletka życia. Miasto w 2020 

roku zrealizowało nowy program „Opieka wytchnieniowa – edycja 2020” adresowany do rodzin  

z niepełnosprawnościami. Rok 2020 był zdominowany realizacją nowych usług spowodowanych pandemią 

koronawirusa. Ośrodek wspomagał osoby znajdujące się na kwarantannie. System pracy w 2020 został 

zdeterminowany koniecznością ochrony pracowników przed  zakażeniem. Siedziba główna MOPS przy ul. Krótkiej 

4c posiada zbyt mało pomieszczeń biurowych by w pełni bezpiecznie realizować nałożone zadania. Zasadne 

wydaje się  opracowanie studium wykonalności „inwestycji twardych” w dziedzinie pomocy społecznej – na 

przykład mieszkań chronionych dla seniorów.  
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Bezpieczeństwo publiczne 
 

I. Bezpieczeństwo Publiczne 

W dniu 20 marca 2020 r. rozporządzeniem  ministra zdrowia (Dz.U. 2020.491) ogłoszono na terytorium kraju 

stan epidemii. Mając na uwadze powyższy fakt, Urząd Miejski zakupił za kwotę 64 685,00 zł maseczki, które 

zostały rozdystrybuowane bezpłatnie wśród mieszkańców miasta oraz instytucji i wągrowieckich przedsiębiorców. 

Dodatkowo od Wojewody Wielkopolskiego celem zabezpieczenia przeciwcovidowego szkół i przedszkoli 

otrzymano: 

Data Maseczka Przyłbica Płyn (5L) Termometr 

04.05.2020   51  

12.05.2020   31  

21.05.2020  85 75  

31.08.2020 13 000  39  

21.09.2020 4500 450  9 

 

W dniach 10-11 kwietnia 2020 r. dokonano dezynfekcji głównych arterii miasta oraz okolic marketów  

i kościołów. Usługę wykonała firma STAMP za kwotę 8724,70 zł. 

1. Policja 

Za tę formację odpowiada Starostwo Powiatowe – brak informacji nt. działania i prowadzonych działań. 

2. Monitoring Miejski 

System monitoringu miejskiego składa się z 84 kamer zlokalizowanych w 28 punktach kamerowych. 

Dodatkowo w Zintegrowanym Centrum Komunikacyjnym znajdują się 23 kamery. Monitoring działa na podstawie 

art. 9a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713). Są to kamery 2 Mpix  

o przetworniku 1/1.9” CMOS (z technologią STARLIGHT) i ogniskowej 2.7-13.5mm oraz 1/2.8” STARVIS CMOS. 

Nagrywanie materiału odbywa się przez 24h na dobę, nagrania są przechowywane na dysku rejestratora przez 

 30 dni. Dane z poszczególnych punktów kamerowych transmitowane są do serwerowni drogą bezprzewodową 

poprzez tzw. mosty. Cały system monitoringu jest systemem pasywnym. 

Kontrolę nad poprawnością działania systemu monitoringu sprawują dodatkowo dwa systemy - Zabbix oraz 

UISP, które przy pomocy powiadomień (ustawione triggerry i itemy) poprzez email informują użytkownika  

o potencjalnej awarii. Kamery i anteny są podłączone do systemu Zabbix, komunikacja między serwerem,  

a poszczególnym urządzeniem odbywa się przez protokół SNMP. Dodatkowo anteny są podłączone do systemu 

UISP, który generuje statystyki ruchu na poszczególnym urządzeniu. 

W 2020 r. Policja występowała 89 razy o zabezpieczenie materiału niezbędnego w prowadzonych przez 

jednostkę sprawach. Urząd Miejski zawiadomił o 11 popełnionych wykroczeniach na terenie miasta. Jeden raz 

ustalono sprawcę przestępstwa – śmiertelne potrącenie rowerzystki. 

II. Ochrona przeciwpożarowa 

1. Ochotnicza Straż Pożarna 

Ochotnicza Straż Pożarna jest stowarzyszeniem. Działa na podstawie Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r.  

o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 2020.961). Jednostka należy do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego 

oraz jest wcielona do Wielkopolskiej Ochrony Obwodowej. OSP może zostać w każdej chwili zadysponowana do 

działań ratowniczych nie tylko na terenie powiatu wągrowieckiego, ale również na terenie całej Polski (w związku  
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z przynależnością do KSRG). Na podstawie art. 28 członek OSP, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub 

szkoleniu pożarniczym otrzymuje ekwiwalent. Wysokość ekwiwalentu została ustalona na podstawie Uchwały 

Rady Miejskiej w Wągrowcu nr XXV/184/2008 z dnia 9 grudnia 2008 r. (zgodnie §1 przytoczonej uchwały na dzień 

dzisiejszy jest to kwota 22,74 zł za 1 godzinę działania ratowniczego, 50% tej kwoty za udział w szkoleniu 

pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę). Na podstawie art. 29 koszty 

funkcjonowania jednostek ochrony przeciwpożarowej są pokrywane m.in. z budżetu jednostek samorządu 

terytorialnego. Na podstawie art. 32 pkt. 2 koszty wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości 

bojowej ponosi gmina. Gmina ma również obowiązek bezpłatnego umundurowania, ubezpieczenia członków 

ochotniczej straży pożarnej oraz ponoszenia kosztów badań lekarskich. Dodatkowo jednostki samorządu 

terytorialnego mogą przekazywać ochotniczym strażom pożarnym środki pieniężne w formie dotacji. W 2020 roku 

OSP odnotowała: 

- dochody na poziomie 22 330 zł, 

- wydatki na poziomie 21 770, 30 zł. 

Na koniec 2020 roku było 35 zwyczajnych członków oraz 7 honorowych. Odbyło się 1 posiedzenie zarządu OSP.  

W 2020 roku OSP brała udział: 

- 14 razy w akcjach pożarniczych, 

- 2 razy w fałszywych alarmach,  

- 50 razy dostarczyła żywność i środki higieniczne osobom w kwarantannie,  

- 18 razy zabezpieczała operacyjnie teren miasta i powiatu, 

- 10 razy usuwała miejscowe zagrożenia,  

- 3 razy uczestniczyła w ćwiczeniach organizowanych przez PSP. 

 OSP w Wągrowcu dysponuje: 

- samochodem pożarniczym typu GCBA 4,7/28 (Gaśniczy Ciężki Beczka Autopompa) 

- podnośnikiem koszowym typu SHD 25 (Samochód Hydrauliczny Drabina 25m.) – otrzymany w 2020 r.  

III. Zarządzanie kryzysowe i  obrona cywilna 

1. System powiadamiania i alarmowania ludności. Sieć łączności radiowej 

Urząd Miejski w Wągrowcu posiada 6 syren systemu SOA zlokalizowanych: 

- ul. Nad Nielbą 9, 

- ul. Janowiecka,  

- ul. Berdychowska, 

- ul. Powstańców Wielkopolskich, 

- ul. Jeżyka, 

- ul. Bobrownicka. 

Syreny uruchamiane są zdalnie poprzez sieć IP i przemiennik zlokalizowany w Starostwie Powiatowym  

w Wągrowcu. Działają w radiowym systemie analogowym. 

Obecnie Urząd Miejski w Wągrowcu, jak i cały powiat wągrowiecki korzysta z analogowego kanału BW06. 

Komunikacja analogowa w mieście i powiecie zostanie wyłączona do dnia 01.04.2022 r. W celu poprawy zasięgu 

sieci radiowej w grudniu 2020 r. zostały zamontowane 3 anteny kierunkowe na dachu Starostwa Powiatowego. 

W sekretariacie Urzędu Miejskiego w Wągrowcu zainstalowano stacjonarne radio analogowo-cyfrowe typu 

DMR wykorzystywane do łączności radiowej na terenie powiatu jak i komunikacji z Wydziałem Zarządzania 

Kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. Dodatkowo Urząd Miejski w Wągrowcu posiada przenośne 

radio cyfrowo-analogowe (zgodnie z regulaminem SŁR). Raz w miesiącu sprawdzana jest praca obu urządzeń 

poprzez nawiązanie między nimi połączenia. Raz na dwa miesiące sprawdzana jest łączność z dyżurnym Urzędu 

Wojewódzkiego w Poznaniu oraz osobą odpowiedzialną za działanie sieci radiowej z ramienia Wojewody 

(Administratora systemu). 
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2. Plany   

Gmina Miejska Wągrowiec posiada następujące plany: 

- Plan Zarządzania Kryzysowego,  

- Plan Obrony Cywilnej miasta Wągrowca, 

- Plan Operacyjny Ochrony przed Powodzią miasta Wągrowca, 

- Plan ewakuacji/przyjęcia ludności w mieście Wągrowiec (ewakuacja I i II stopnia), 

- Plan ewakuacji/przyjęcia ludności w mieście Wągrowiec (ewakuacja III stopnia), 

- Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Wągrowcu na okres zagrożenia bezpieczeństwa państwa  

i w czasie wojny, 

- Plan technicznego przystosowania oraz przemieszczenia Urzędu Miejskiego w Wągrowcu na stanowisko 

kierowania w zapasowym miejscu pracy w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa  

i w czasie wojny lub w przypadku wystąpienia szczególnych zagrożeń uniemożliwiających kontynuowanie 

działalności w dotychczasowym miejscu pracy, 

- Plan organizacji i funkcjonowania zastępczego miejsca szpitalnego na terenie miasta Wągrowca (lokalizacja 

WIELSPIN, ul. Jeziorna),  

- Plan Ochrony Zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych na obszarze miasta Wągrowca, 

- Plan Operacyjny funkcjonowania miasta Wągrowca (dokument zastrzeżony), 

- Uzgodniony przez Wojewodę Wielkopolskiego Plan Szkolenia Obronnego na 2021 r. 

- Plan Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych na 2021 r. (dokument jest przygotowywany) 

- Dokumentacja Stałego Dyżuru. 

Nie odbyła się żadna edycja corocznego ćwiczenia Stałego Dyżuru oraz odwołano wszelkie szkolenia z obrony 

cywilnej.  

 

IV. Sprawy wojskowe i świadczenia osobiste oraz rzeczowe 

1. Kwalifikacja wojskowa 

W 2020 r. na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony 

Narodowej z dnia 12 marca 2020 r. kwalifikacja wojskowa została zakończona w dniu 13 marca 2020 r.  

W powiecie wągrowieckim, jak i mieście Wągrowcu kwalifikacja przypadała na miesiąc kwiecień, lecz zgodnie  

z rozporządzeniem nie odbyła się ona. Do kwalifikacji powinno przystąpić 135 osób z rocznika podstawowego 

(2001 r.) oraz 19 osób o nieuregulowanym stosunku do powszechnej służby wojskowej (do ukończenia 24. roku 

życia w myśl ustawy). 

Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2020 r. powinni zostać wezwani: 

1) mężczyźni urodzeni w 2001 r. 

2) mężczyźni urodzeni w latach 1996-2001, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby 

wojskowej,  

3) osoby urodzone w latach 1999-2000, które:  

a) nie przystąpiły w 2019 r. do kwalifikacji wojskowej z powodu jej odwołania, 

b) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze 

względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej 

(rocznik 2000),  

c) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze 

względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej,  

i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony 

Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed 

zakończeniem kwalifikacji wojskowej (rocznik 2000),  

4. kobiety urodzone w latach 1997-2001, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej lub 

pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2020/2021 
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kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych 

albo będące studentkami lub absolwentkami szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia 

się do kwalifikacji wojskowej, 

5. osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku 

kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej 

służby wojskową. 

 

2. Świadczenia osobiste oraz rzeczowe 

Ustawa o powszechnym obowiązku obrony RP przewiduje szczególny rodzaj obowiązku obywateli  

i przedsiębiorców spełniany na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa. W dziale VII ustawy został zawarty 

katalog przepisów dotyczących świadczeń na rzecz obrony. Są one jedną z form realizacji powszechnego 

obowiązku obrony RP i stanowią integralną część systemowych rozwiązań obronnych. Dla samorządu 

terytorialnego szczególnie istotne są dwa rodzaje świadczeń – osobiste i rzeczowe. W obu przypadkach to wójt, 

burmistrz (prezydent miasta) jest organem odpowiedzialnym za wydanie decyzji administracyjnej, w której określa 

rodzaj i zakres świadczenia, miejsce wykonania, czas trwania, przedmioty planowane do wykorzystania oraz 

podmiot na rzecz którego świadczenie będzie realizowane. Świadczenia osobiste (obywatele polscy, stale 

zameldowani w kraju, od 16. do 60. roku życia) w czasie pokoju polegają na wykonywaniu prac doraźnych na rzecz 

przygotowania obrony państwa; zwalczaniu klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków (może dot. wykorzystania 

narzędzi prostych, w stosunku do kurierów – wykorzystanie posiadanych środków transportowych. 

Zakres wykorzystania:  

• ćwiczenia wojskowe,  

• ćwiczenia wojskowe w jednostkach przewidzianych do militaryzacji,  

• ćwiczenia w obronie cywilnej w zakresie powszechnej samoobrony,  

• dostarczenie i obsługa przedmiotów świadczeń rzeczowych.  

Czas trwania:  

• jednorazowo do dwunastu godzin,  

• w odniesieniu do kurierów oraz osób dostarczających/obsługujących przedmioty świadczeń rzeczowych 

czterdzieści osiem godzin; z zastrzeżeniem, że nie częściej niż do trzech razy w roku. 

Świadczenia osobiste (obywatele polscy, stale zameldowani w kraju, od 16. do 60. roku życia) w czasie wojny 

polegają na wykonywaniu prac doraźnych na rzecz Sił Zbrojnych, obrony cywilnej lub jednostek organizacyjnych 

wykonujących zadania na potrzeby obrony państwa.  

Czas trwania:  

• świadczenie nie może przekroczyć jednorazowo siedmiu dni. 

Świadczenia rzeczowe polegają na oddaniu do użytkowania jednostkom wojskowym pomieszczeń, terenów, 

środków transportu, maszyn, narzędzi i innego sprzętu na cele przygotowania obrony państwa. Obowiązek ten 

dotyczy bardzo szerokiego kręgu podmiotów – zarówno urzędów, instytucji państwowych, przedsiębiorców jak  

i osób fizycznych. Świadczenia rzeczowe nakładane są w dwóch grupach: pierwsza dotyczy uzupełnienia 

etatowych potrzeb i stanów liczbowych wynikających z wojennych struktur organizacyjnych Sił Zbrojnych oraz 

innych jednostek organizacyjnych wykonujących zadania na potrzeby obronności państwa; druga grupa dotyczy 

doraźnego używania przez Siły Zbrojne oraz inne jednostki organizacyjne. Świadczenia rzeczowe na uzupełnienie 

doraźnych potrzeb – oddanie nieruchomości lub rzeczy do używania przez następujące podmioty: Siły Zbrojne, 

Obronę Cywilną, państwowe jednostki organizacyjne wykonujące zadania dla potrzeb obrony kraju, w celu 

zwalczania klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków oraz organizacji rejestracji i kwalifikacji wojskowej.  

 

Czas trwania (jednorazowo):  

• ćwiczenia obrony cywilnej i powszechnej samoobrony do 24 godzin (do 3 razy w roku),  
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• sprawdzenie gotowości mobilizacyjnej SZ do 48 godzin (do 3 razy w roku),  

• ćwiczenia wojskowe do 7 dni (raz w roku),  

• rejestracja i kwalifikacja wojskowa, zwalczanie klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska –bez ograniczeń 

czasowych.  

W sprawach świadczeń na rzecz obrony w roku 2020 wydano decyzji administracyjnych: 

 przeznaczających do wykonania świadczeń osobistych                  - 0, 

 uchylających do wykonania świadczeń osobistych                       - 11,  

 przeznaczających do wykonania świadczeń rzeczowych                 - 3, 

 uchylających decyzje do wykonania świadczeń rzeczowych         - 22, 

 

Na podstawie wniosków Komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień w Pile oraz Dyrektora Zespołu Opieki 

Zdrowotnej w Wągrowcu złożonych do tutejszego Urzędu dokonano aktualizacji w planie świadczeń rzeczowych  

i osobistych. 

 

 

Spółki komunalne i nadzór właścicielski 

 

Gmina Miejska Wągrowiec posiada udziały w 6 spółkach komunalnych, których wielkość w latach 2019-2020 

przedstawia poniższa tabela: 

Tabela: Udziały w spółkach komunalnych: 

Lp. Nazwa Spółki 

Udziały Gminy Miejskiej 
Wągrowiec 31.12.2019 

Udziały Gminy Miejskiej 
Wągrowiec 31.12.2020 

Ilość Wartość % Ilość Wartość % 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów          
i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wągrowcu 

56 950 28 475 000 100 56 950 28 475 000 100 

2 Wągrowieckie TBS Sp. z o.o. 2 737 1 368 500 100 2 737 1 368 500 100 

3 
Zakład Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.           
w Wągrowcu 

13 340 6 670 000 100 10 995 5 497 500 100 

4 Veolia Wągrowiec Sp. z o.o. 8 972 4 486 000 50 8 972 4 486 000 50 

5 
Międzygminne Składowisko Odpadów 
Komunalnych Sp. z o.o. 

1 495 747 500 17 1 495 747 500 17 

6 Aquapark Wągrowiec Sp. z o.o. 17 956 17 956 000 100 17 956 17 956 000 100 

7 Razem   59 703 000     58 530 500   
 

Wartość udziałów Miasta w spółkach komunalnych zmniejszyła się w 2020 r. z 59 703 000,00 zł do 58 530 500 

zł, tj. o kwotę 1 172 500,00 zł, z uwagi na podwyższenie kapitału zakładowego Zakładu Komunikacji Miejskiej   

Sp. z o.o. z siedzibą w Wągrowcu (Uchwała Nr 1/2020 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników ZKM Sp. z o.o.  

z dnia 06.03.2020 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki – Akt notarialny z dnia 06.03.2020 r. 

Repertorium A numer 1590/2020) oraz obniżenie kapitału zakładowego Zakładu Komunikacji Miejskiej  Sp. z o.o.  

z siedzibą w Wągrowcu (Uchwała Nr 12/2020 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników ZKM Sp. z o.o. z dnia 
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29.07.2020 r. w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki – Akt notarialny z dnia 29.07.2020 r. Repertorium 

A numer 5195/2020). 
 

1. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wągrowcu 

 

Celem działania Spółki jest świadczenie usług, poprzez niezawodną dostawę czystej, zdrowej wody przy 

jednoczesnym odbiorze i oczyszczaniu ścieków, zapewniając czyste i zdrowe środowisko naturalne. 

 

W 2020 r. Spółka zrealizowała zadania inwestycyjne na łączną kwotę 2 086 562,50 zł (netto).  Poniższa tabela 

przedstawia ważniejsze inwestycje Spółki w 2020 r.:   

 

Tabela: Inwestycje MPWiK Sp. z o.o. w 2020 r. 

Lp. Nazwa zadania  
Wartość zadania  

[zł] netto 
Efekt rzeczowy (opis zakresu inwestycji) 

1. OSADA IV (ul. Konwaliowa) 1 453 225,96 
Sieć kanalizacji deszczowej z przepompownią, sieć 

wodociągowa 

2. ul. Gnieźnieńska 134 312,98 
Przepompownia kanalizacji sanitarnej, kanalizacja 

sanitarna 

3. ul. Leśna 203 083,40 
Sieć wodociągowa sieć kanalizacji sanitarnej z 

przepompownią  
4. ul. Bonowskiego  21 444,77 Sieć wodociągowa  
5. ul. Średnia 1 923,07 Odcinek kanalizacji sanitarnej 
6. ul. Jabłoniowa (OSADA I) 3 075,00 Odcinek kanalizacji sanitarnej 
7. Zestaw inspekcyjny CTX400AX  122 000,00 Kamera do inspekcji sieci 
8. Szalunek KOPRAS komplet 20 150,00 Do zastosowania w wykopach 

9. Zakup sprzętu do Działu Zieleni 48 536,15 
Kosiarka samojezdna. JOHN DEERE x590  
Odkurzacz do zbierania liści 

10. E-BOK 15 730,00 Elektroniczne biuro obsługi 
11. Środki trwałe – pozostałe 16 737,67 Potrzeby MPWiK 
12. Środki trwałe nisko cenne 46 343,50 Potrzeby MPWiK 

 

Łączna wartość nakładów inwestycyjnych w 2020 r. wyniosła 1 755 429,34 zł co oznacza, że wartość 

inwestycji oddanych w 2020 r. zwiększyła się o ok 19% w stosunku do poprzedniego roku.  

1) W 2020 r. zwiększyła się długość obsługiwanej sieci: 

 sieć wodociągowa –  o212 m, 

 przyłącza wodociągowe – o 1176,5 m (54 szt.), 

 sieć kanalizacji sanitarnej – o 310 m, 

 przyłącza kanalizacyjne – o 776,5 m (58 szt.), 

2) W 2020 r. Spółka kontynuowała rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Wągrowcu w związku  

z projektem na podstawie umowy o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0061/17-00, pn.: „Rozbudowa  

i modernizacja oczyszczalni ścieków w Wągrowcu”, zawartą w dniu 19 czerwca 2018 r., w ramach działania 

2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”, oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym 

adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 w ramach 

której przewiduje się następujące działania:  

 remont i przebudowę przepompowni ścieków przy ul. Klasztornej, 

 remont kolektorów tłocznych z ul. Klasztornej do oczyszczalni ścieków przy ul. Skockiej (częściowo metodą 

wykopową wzdłuż ul. Klasztornej i częściowo metodą bezwykopową wzdłuż ul. Skockiej), 
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 modernizację i rozbudowę części mechanicznej oczyszczalni i biologicznej, a także budowę nowych 

obiektów części biologicznej, 

 przebudowę istniejących obiektów i urządzeń do prowadzenia gospodarki osadami. 

 oraz wdrożenie inteligentnego systemu do zarządzania siecią wod-kan GIS. 

W lipcu 2020 r. Spółka oddała do użytkowania inteligentny system zarządzania siecią wod-kan GIS, który 

jest dostępny pod adresem internetowym https://ugis.mpwik-wagrowiec.pl/map/ i tym samym 

zrealizowała zadanie numer 2 w ramach wyżej wymienionego projektu UE. W 2020 roku Spółka w tego 

tytułu poniosła wydatki w kwocie netto 307 250 zł natomiast ogólna wartość tego zadania wyniosła netto 

595 000 zł.  

W 2020 r. Spółka uzyskała pozwolenie budowlane oraz ogłosiła w dniu 31.12.2020 r. przetarg na remont  

i modernizację oczyszczalni ścieków przy ul. Skockiej 55. W związku ze wzrostem zakresu prac Spółka 

złożyła w dniu 12.11.2020 r. wniosek o zwiększenie dofinasowania do Narodowego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.   

Według stanu na dzień 31.12.2020 r. Spółka poniosła nakłady inwestycyjne na rozbudowę  

i modernizację oczyszczalni ścieków w 2020 r. w kwocie netto 931 679,28 zł (bez GIS). Łączna wartość 

nakładów inwestycyjnych na 31.12.2020 r. związanych z remontem i modernizacją oczyszczalni ścieków  

wynosi netto 2 057 413,71 zł (bez GIS).   

3) Spółka za 2020 r. osiągnęła zysk netto w kwocie 331 153,13 zł.  

 

4) Wyniki spółki w latach 2018-2020: 

Nazwa Spółki 
Zysk/strata netto (w zł) 

2018 2019 2020 
Miejskie Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 
w Wągrowcu 

546 491,49 909 748,05 331 153,13 

 

 

2. Wągrowieckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Wągrowcu 

 
Przedmiotem działalności Spółki jest świadczenie kompleksowych usług zarządzania nieruchomościami, 

które obejmują w maksymalnym wariancie: obsługę administracyjną, księgową, techniczną, całodobowy dyżur 
elektryczny, całodobowy dyżur wodno-kanalizacyjny oraz podstawową obsługę prawną.  

 

1. Działalność Spółki w roku 2020 polegała w głównej mierze: 
 na wykonaniu remontu własnych zasobów mieszkaniowych, w tym głównie remontu 3 szt. tarasów  oraz 

remontu balkonów na ul. Księdza Wujka 16, 
 regulacji stawek czynszu we własnych zasobach mieszkaniowych, 
 pozyskaniu nowych wspólnot mieszkaniowych, 
 zarządzaniu wspólnotami mieszkaniowymi, zakończeniu inwestycji termomodernizacji w 3 wspólnotach 

mieszkaniowych. 
 

W 2020 roku Spółka świadczyła usługi zarządzania dla 31 wspólnot mieszkaniowych. 

2. Spółka w 2020 r. osiągnęła zysk netto w wysokości 64 413,39 zł. 

https://ugis.mpwik-wagrowiec.pl/map/
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3. Wyniki spółki w latach 2018-2020: 
 

Nazwa Spółki 
Zysk/strata netto (w zł) 

2018 2019 2020 
1 2 3 4 

Wągrowieckie TBS Sp. z o.o. (-) 43 495,86 1 320,67 64 413,39 

 

3. Zakład Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. z siedzibą w Wągrowcu 

Podstawową działalnością  Spółki jest zaspokajanie potrzeb Gminy Miejskiej Wągrowiec w zakresie lokalnego 

transportu zbiorowego, polegającego na organizowaniu i wykonywaniu przewozu osób. Spółka w 2020  r. 

obsługiwała 9 linii na terenie miasta Wągrowca oraz na terenie gminy Wągrowiec, mając do dyspozycji autobusy 

marki MAN, Autosan "Wetlina", Solaris 12 "Urbino". Spółka realizowała również obowiązki operatora, świadcząc 

usługi związane z funkcjonowaniem powstałego w 2019 r. systemu WĄGROWIECKI ROWER MIEJSKI. 

1) W 2020 r., mając na uwadze polepszenie możliwości przewozowych i jakości świadczonych usług, Spółka : 

 zakupiła i zamontowała 5 nowych wiat przystankowych przeszklonych o łącznej wartości netto 27 000 PLN 

 zakupiła 15 sztuk nowych rowerów typu miejskiego, uniwersalnego (bez ramy poziomej umożliwiającej 

jazdę młodzieży i kobietom), wartość netto 45 019,95 zł,  

 wykonała  4 nowe  miejsca postojowe dla rowerów o wartości netto 5 865,71 PLN 

 zakupiła używany autobus MAN A12  - cena netto 34 000,00 PLN 

2) Spółka zamknęła 2020 r. stratą netto w wysokości 368 366,61 PLN. 

 

3) Wyniki spółki w latach 2019-2021: 

 

Nazwa Spółki 
Zysk/strata netto (w PLN) 

2018 2019 2020 
1 2 3 4 

Zakład Komunikacji Miejskiej  
Sp. z o.o. w Wągrowcu 

(-) 521 311,00 (-) 484 552,40 (-) 368 366,61 

 

4. Veolia Wągrowiec Sp. z o.o. w Wągrowcu 

 

Celem działania Spółki, w której Gmina Miejska Wągrowiec posiada 50% udziałów (pozostałe 50% należy do 

Veolia Energia Poznań ZEC S.A.) jest wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do 

układów klimatyzacyjnych oraz wykonywanie związanych z tym instalacji oraz robót budowlanych. 

1) Głównym produktem wynikającym z prowadzonej działalności przez Spółkę jest ciepło systemowe, czyli 

dystrybucja i dostawa ciepła. W roku sprawozdawczym 2020 produkcja energii cieplnej osiągnęła wielkość  

101 793 GJ. 

W 2020 roku Veolia Wągrowiec sp. z o.o. zarządzała 9 kotłowniami. Łączna moc zainstalowana wszystkich 

kotłowni wynosiła 24,024 MW. Energia cieplna była dostarczana do 52 odbiorców, z których największym była 

i nadal pozostaje Spółdzielnia Mieszkaniowa w Wągrowcu. Główne nakłady inwestycyjne poniesione  

w ramach realizacji projektów sieciowych związane były z rozwojem i podłączeniami nowych odbiorców. 

Celem zapewnienia poprawności pracy urządzeń i zachowania ciągłości dostaw energii dla odbiorców zostały 

poniesione nakłady związane z odtworzeniem majątku sieciowego. Łączna kwota nakładów inwestycyjnych  

w 2020 roku wyniosła 431 325,45 zł. 
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2) Veolia Wągrowiec Spółka z o.o. zakończyła  działalność w roku 2020 zyskiem netto 302 238,50 złotych. 

3) Wyniki spółki w latach 2018-2020: 

 

Nazwa Spółki 
Zysk/strata netto (w zł) 

2018 2019 2020 
1 2 3 4 

Veolia Wągrowiec Sp. z o.o. 240 426,24 (-) 79 134,08 302 238,50 

 

5. Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Toniszewie 

Spółka, w której udziały posiada 15 gmin z powiatów: wągrowieckiego, chodzieskiego, obornickiego  

i gnieźnieńskiego, w 2020 roku kontynuowała swoją działalność jako Regionalna Instalacja Przetwarzania 

Odpadów Komunalnych, realizując działania z zakresu obróbki i usuwania odpadów innych niż niebezpieczne, 

zbierania odpadów innych niż niebezpieczne, odzysku surowców z materiałów segregowanych, jak również 

organizując pozaszkolne formy edukacji o charakterze ekologicznym. 

1) W 2019 roku Spółka kontynuowała działania proceduralne związane ze złożonym w 2018 roku wnioskiem 

o dofinansowanie projektu „Rozbudowa i modernizacja linii do sortowania odpadów zbieranych 

selektywnie, rozbudowa instalacji i obiektów do przetwarzania odpadów zielonych wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą”, który w 2018 roku został zakwalifikowany do oceny merytorycznej II stopnia po 

pozytywnej ocenie formalnej i merytorycznej I stopnia.  

W 2020 roku złożono protest do NFOŚIGW od negatywnej decyzji o braku przyznanego dofinansowania  

powyższego projektu. 30.10.2020 r. otrzymano decyzję o nieuwzględnieniu protestu, a tym samym 

nieprzyznaniu dofinansowania. 14.10.2020 r. spółka złożyła w NFOŚIGW drugi wniosek o dofinansowanie 

projektu „Rozbudowa i modernizacja linii do sortowania odpadów zbieranych selektywnie, rozbudowa 

instalacji i obiektów do przetwarzania odpadów zielonych wraz z infrastrukturą towarzyszącą”. 

2) Spółka zakończyła w 2020 r. rozpoczętą rok wcześniej realizację inwestycji pn. „Zaprojektowanie, 

wykonanie i uruchomienie instalacji systemu detekcji pożarowej na terenie obiektów Międzygminnego 

Składowiska Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. w Toniszewie”.  

Łączny koszt inwestycji: 391 764,35 zł. 

3) W 2020 roku zrealizowano projekt pod nazwą „Zakup i instalacja lamp bakteriobójczych 

w celu poprawy bezpieczeństwa pracy w narażeniu na szkodliwe czynniki biologiczne oraz zakup wózka 

widłowego na terenie MSOK Sp. z o.o. z siedzibą w Toniszewie”. Projekt był współfinansowany ze środków 

ZUS w kwocie – 96.031,82zł., a łączna wartość inwestycji wyniosła 219 345,81 zł. 

4) W 2020 roku Spółka przeprowadziła następujące działania w temacie edukacji ekologicznej:  

 konkurs zbierania puszek aluminiowych – „Aluminiowa góra puszek” (w przedszkolach i szkołach 

wszystkich piętnastu gmin – udziałowców);  

 przyjmowano i oprowadzano na terenie zakładu wycieczki z wykorzystaniem ścieżki edukacyjnej;  

 zorganizowanie spotkania z uczestnikami konkursu „Aluminiowa góra puszek” w celu wręczenia 

nagród.  

4) Zysk netto osiągnięty przez Spółkę na koniec 2020 roku wyniósł 647 514,35 zł. 

5) Wyniki spółki w latach 2018-2020: 

 

Nazwa Spółki 
Zysk/strata netto (w zł) 

2018 2019 2020 
1 2 3 4 

Międzygminne Składowisko 
Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. 

64 599,26 41 493,70 647 514,35 
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6. Aquapark Wągrowiec Sp. z o.o. w Wągrowcu 

 

Spółka prowadzi działalność w sferze usług basenowych, mających na celu upowszechnianie sportu, 

krzewienie kultury fizycznej, działalności rekreacyjno-sportowej, promocyjnej oraz zdrowotnej. Proponowane 

przez Spółkę formy aktywności (od nauki pływania po grotę solną) są odpowiednio dostosowane do potrzeb 

każdego klienta oraz umożliwiają korzystającym z nich osobom nie tylko poprawę kondycji fizycznej, a także 

równowagi psychofizycznej. 

1. W 2020 roku, przez zaledwie 69 dni, gdy Aquapark mógł prowadzić bez ograniczeń swoją działalność 

usługową, zorganizowano okolicznościowe imprezy promocyjne z okazji: 

 Dnia Babci i Dziadka (odbyły się darmowe zajęcia w ramach aquaAerobic i aquaSenior). 

 Obchodów 9. urodzin Aquaparku (zostały wydłużone godziny otwarcia sauny w cenie biletu, seanse  

w grocie solnej były darmowe, nie zabrakło także słodkiego poczęstunku). 

 Dnia Zakochanych (14 lutego Aquapark zmienił się w romantyczny, malowniczy obiekt, w którym 

zakochani mogli spędzić mile czas. Ponadto odbyły się darmowe seanse saunowe, a o gorącą atmosferę 

zadbał profesjonalny saunamistrz). 

 Dnia Kobiet (zaprosiliśmy panie na darmowe seanse saunowe oraz seanse w grocie solnej). 

 Tłustego Czwartku („Zajadamy, pływamy i spalamy” to hasło promocyjne. Na klientów czekała 

słodka niespodzianka w postaci pączków, a odwiedzający tego dnia Aquapark mogli skorzystać z 50-

procentowego rabatu na godzinne pływanie w basenie).  

 Ferii zimowych (dla dzieci spędzających ferie w domu, Aquapark przygotował atrakcyjną ofertę na 

basenach i nie tylko. W czasie pierwszego tygodnia ferii od poniedziałku do piątku, w hali basenowej 

odbywały się zabawy i konkursy w wodzie.  Dobrej zabawy i gier nie zabrakło także w grocie solnej i w hali 

sportowej. Ponadto uczestnicy zimowych półkolonii w Aquaparku udali się na seans filmowy do kina MDK 

oraz bawili się w parku trampolin w Gnieźnie. Na zakończenie turnusu odbył się balik karnawałowy. 

Każdego dnia dzieci wypoczywające w Aquaparku miały także zapewniony słodki poczęstunek i obiad.  

W turnusie trwającym od 27 do 31 stycznia wypoczywało w Aquaparku 26 dzieci. Cena za osobę to 400 zł 

brutto).  

 

REKORD POPULARNOŚCI  

Co też warte podkreślenia, to właśnie na początku 2020 roku, a dokładnie 1 lutego,  Aquapark odnotował 

rekord odwiedzin. Tego dnia z atrakcji obiektu skorzystały aż 924 osoby. To najlepszy dzienny wynik  

w historii Aquaparku.  

 

 Warto też nadmienić, iż w czasie zamknięcia obiektu, Aquapark szukał innych możliwości dotarcia do 

klienta. Mamy tu na myśli współpracę z Miejskim Domem Kultury, dzięki której udało się zorganizować 

kino samochodowe. Miejscem docelowym miał być parking przy Aquaparku, jednak z przyczyn 

technicznych wydarzenie musiało odbyć się w innym punkcie miasta.  

 

Po „odmrożeniu” basenów, 6 czerwca Aquapark, po 87 dniach całkowitego zamknięcia, został otwarty na 

nowych zasadach w obowiązującym wciąż reżimie sanitarnym. Wraz z powrotem na pływalnię klientów 

indywidualnych, zajęcia z nauki pływania oraz treningi klubu pływackiego, przerwane 11 marca z powodu 

pandemii, zostały wznowione. Za odrabiane lekcje z marca rodzice nie ponosili żadnych kosztów.  
 W okresie letnim w Aquaparku odbyły się półkolonie: dwa turnusy w lipcu i jeden w sierpniu. Ogółem 

uczestniczyło w nich 63 dzieci: 

od 13 do 17 lipca -  25 dzieci;  

od 20 do 24 lipca - 16 dzieci; 

od 17 do 21 sierpnia - 22 dzieci. 
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W ofercie półkolonii, której koszt wynosił 400 zł brutto od 

osoby, (10 procent rabatu otrzymali rodzice dzieci 

zrzeszonych w klubie pływackim) znalazły się m.in.: 

wycieczka do Klotyldzina – Alpakoland, seanse  

w kinie MDK, gry i zabawy na terenie Ośrodka 

Wypoczynkowego „Łodzianka” oraz Ośrodka Sportu  

i Rekreacji w Wągrowcu. Każdego dnia organizowano 

beztroską zabawę pełną atrakcji w wodach basenu. 

Ponadto dzieci miały zapewniony poczęstunek: śniadanie i 

obiad, zaś na zakończenie każdego turnusu organizowane 

było ognisko.  
 

 

 Prócz półkolonii zaproponowano rodzicom także tańszą ofertę wakacyjną, tj. 2-godzinne zajęcia dla 
najmłodszych w cenie biletu godzinnego (11 zł) pod opieką dwóch instruktorów. Z wakacyjnej promocji pod 
hasłem AquaKIDS można było korzystać od poniedziałku do soboty (2 tygodnie w lipcu oraz  
w sierpniu).   

 W sierpniu odbywały się również zajęcia z hydrocyclingu. Te odbywały się dwa razy w tygodniu  
w 7-osobowych grupach.  

 Obóz sportowo-rekreacyjny w Zakopanem. To kolejna oferta, z której skorzystały 43 osoby. Tygodniowy 
wypoczynek u podnóża Tatr trwał od 20 do 26 lipca. Wśród atrakcji obozu, którego koszt wyniósł 1399 zł 
brutto od osoby (1199 zł brutto dla rodziców dzieci zrzeszonych w klubie pływackim) znalazły się m.in.: wizyta 
w parku rozrywki „Energylandia”, zabawy w parku wodnym „Terma Bania” oraz na terenie jednego  
z największych parków linowych w Polsce „Złoty Grań” . Każdego dnia dzieci przemierzały górskie szlaki, 
weszły też na Gubałówkę, były na Wielkiej Krokwi i nad Morskim Okiem. 

 

  
16 października 2020 roku Aquapark ponownie został 

zamknięty dla klientów indywidualnych. W myśl  

rozporządzenia Rady Ministrów, gdy na basenie mogły 

odbywać się jedynie zajęcia z nauki pływania, treningi 

klubu pływackiego oraz sportowe zajęcia zorganizowane z 

udziałem instruktorów, przygotowano nowe oferty: 
 AquaAKTYWNI – to zajęcia dla osób dorosłych (60 

minut na basenie sportowym) odbywały się 7 razy w 
tygodniu, w godzinach porannych i wieczornych. 
Lekcje te adresowane były do osób uprawiających 
sport, przygotowujących się do zawodów, dbających  
o kondycję i formę fizyczną.  

 AquaAKTYWNE DZIECIAKI –  ofertę skierowano do 
dzieci w wieku szkolnym (od 6 roku życia) z początkiem listopada. 2-godzinne sportowe zajęcia z doskonalenia 
pływania w cenie 20 zł odbywały się od poniedziałku do piątku 

 AquaAKTYWNA RODZINA -  podczas tych zajęć, które 
organizowane były w soboty,  rodzice i dzieci spędzali 
aktywnie czas, mogąc doskonalić technikę pływania, 
zadbać o kondycję, skorzystać z wiedzy i doświadczenia 
instruktorów.  

 AquaAEROBIC – to ćwiczenia w wodzie, które cieszyły 
się największym zainteresowaniem wśród pań, a które 
odbywały się w każdą środę.  

 HYDROCYCLING – czyli zajęcia na rowerkach w wodzie 
odbywały się w dwóch grupach przez trzy dni  
w tygodniu.  
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  AquaBOBAS – pod takim hasłem na basenie rekreacyjnym w każdą sobotę w godzinach porannych 

można było uczestniczyć w zajęciach oswajania z wodą niemowląt od 3. miesiąca życia i małych dzieci do 

lat 3 (zajęcia rodzic + dziecko). 

 MASTERSI - w wodach basenu sportowego 2 razy  

w tygodniu odbywały się zajęcia z doskonalenia 

techniki pływania.  

 Z okazji Mikołajek na sportowe 2-godzinne zajęcia  

zaproszono dzieci w wieku szkolnym. Nie zabrakło 

konkurencji i konkursów w duchu sportowej 

rywalizacji. A wszystko to odbywało się przy 

dźwiękach świątecznej muzyki i w świątecznej 

oprawie basenu oraz przy słodkim poczęstunku. 

 

 

Poza tym w okresie, gdy Aquapark mógł prowadzić  

w pełni działalność usługową (jedynie przez 69 dni) oraz  

z ograniczeniami (przez 197 dni) na basenie odbywały się 

także zajęcia w ramach programu ministerialnego 

„Umiem pływać” dla uczniów szkół podstawowych  

z Wapna, Damasławka, gminy Wągrowiec oraz Janowca 

Wlkp. Ponadto z gimnastyki w ramach AquaSENIOR 

korzystali członkowie Wągrowieckiego Uniwersytetu 

Trzeciego Wieku oraz odbywały się lekcje w ramach 

wychowania fizycznego dla uczniów wągrowieckich szkół 

podstawowych oraz z gminy Mieścisko. Wszystkie 

powyższe aktywności, lekcje pływania, treningi i zajęcia 

sportowe odbywały się przy przestrzeganiu zaleceń 

reżimu sanitarnego, zgodnie też z zachowaniem zasady DDM (Dystans-Dezynfekcja-Maseczka).  
 

KLUB PŁYWACKI I ZAJĘCIA Z NAUKI PŁYWANIA 

 Blisko 350 dzieci w nowym roku szkolnym 2020/2021 uczestniczyło  

w zajęciach z nauki pływania, które zainaugurowano 14 września. Warto 

wspomnieć, iż na spotkania weryfikacyjne zgłosiło się ponad 150 nowych 

uczestników, co do tej pory jest rekordem w Aquaparku.  

W zależności od umiejętności i wieku, w podzielonych grupach pod okiem 

wykwalifikowanej kadry instruktorów dzieci uczyły się pływać przez 6 dni  

w tygodniu podczas godzinnych zajęć na basenie.    

 Blisko 150 dzieci i młodzieży trenowało w Klubie Pływackim Aquapark 
Wągrowiec. Wykwalifikowana kadra trenerska prowadziła zajęcia w 
wodach basenu przez 6 dni w tygodniu w podzielonych grupach w 
zależności od rocznika i posiadanych umiejętności. A ponad 100 członków 
klubu z opłaconymi przez Aquapark badaniami lekarskimi i licencjami zostało powołanych do kadry narodowej 
Polskiego Związku Pływackiego. Należy podkreślić, iż na bieżąco w szeregi klubu wstępowały też dzieci, które 
rokowały nadzieje na dobre wyniki sportowe.   

 
 
ZAWODY PŁYWACKIE: 
Ubiegły rok z powodu sytuacji pandemicznej, która – niestety – wciąż trwa, był trudny dla zawodników, których 
motywacją do treningów jest współzawodnictwo. Wiele imprez sportowych z zaplanowanym udziałem członków 
Klubu Pływackiego Aquapark Wągrowiec odwołano.  
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Odbyły się następujące wydarzenia:  
 
22.02.2020 r.: Ogólnopolskie Zawody Pływackie w Mogilnie Klub Pływacki Aquapark Wągrowiec reprezentowało 

sześcioro pływaków, którzy zdobyli 6 medali – złoto, 3 srebrne i 2 brązowe. Poza podium, na 4. miejscu, 

zawodnicy znaleźli się dwukrotnie.  
 

29.02.2020 r.: I Ogólnopolskie Zawody Pływackie w Barcinie 
Czternastu zawodników z sukcesami popłynęło w powyższej imprezie sportowej, zdobywając 14 medali  
i 4 czwarte miejsca, ustanawiając rekordy życiowe. Możemy też pochwalić się najlepszą sztafetą rocznika 2007-
2006.  
Ponadto jeden z pływaków uzyskał tytuł najlepszego zawodnika rocznika 2006, zdobywając największą liczbę 
punktów Fina.  
 
8-9.11.2020 r.: Zimowe Mistrzostwa Okręgu Wielkopolskiego w Poznaniu 
Pięć medali – 2 złote, srebro i dwa brązowe oraz nowe rekordy życiowe. Takimi wynikami mogą pochwalić się 
zawodnicy, którzy wystartowali w trwających dwa dni zawodach na basenie w stolicy Wielkopolski.  
Barwy klubu Aquapark Wągrowiec reprezentowało ośmioro zawodników. 
 

28.11.2020 r.: Ogólnopolskie Zawody Pływackie Sprawdzamy Formę na Termach w Poznaniu 
 

 
Między innymi dzięki wielkiemu zaangażowaniu, 

wytrwałości i ciężkiej pracy na treningach zawodnicy  
z bardzo dobrej strony zaprezentowali się również na 

basenie w stolicy Wielkopolski, zdobywając 10 medali: 
4 złote, 2 srebrne i 4 brązowe. Ponadto klub zajął 

wysokie 7. miejsce na 32 zgłoszenia. 
 
18-20.12.2020r.: Zimowe Mistrzostwa Polski 14 lat w 
Ostrowcu Świętokrzyskim 
I choć same Mistrzostwa były inne niż zawsze, bowiem 

wiele restrykcji i ograniczeń zmusiło organizatorów do 

podjęcia szeregu decyzji, które mocno zmieniły i zaburzyły dotychczasowy przebieg tej imprezy, nie zabrakło na 

niej reprezentantów wągrowieckiego klubu. W krajowej czołówce pływaków z rocznika 2006 z ponad 

kilkudziesięciu klubów znalazło się bowiem także czworo zawodników z Wągrowca, którzy podczas tych 

prestiżowych zawodów ustanowili nowe rekordy życiowe. Na 7. miejscu, co warto podkreślić, znalazł się nasz 

reprezentant.      

Uzyskane rezultaty wszystkich 
naszych zawodników bardzo cieszą, 
nowe rekordy życiowe napawają 
optymizmem, a doświadczenie 
zdobyte podczas występów na 
zawodach na pewno zaprocentuje.  
 
Warto też wspomnieć, że pływanie 
może być związane nie tylko ze 
sportem, ale również z historią. 
Pływaczki i pływacy historycznym 
akcentem zakończyli  w minionym 
roku swoje treningi na basenie. 
Historycznym: bowiem uczcili kolejną 
102. już rocznicę wybuchu Powstania 
Wielkopolskiego. Pod hasłem #pływamyna102 przepłynęli 102. długości basenu.  

https://www.facebook.com/hashtag/pływamyna102?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZUa9w4PTTaonv3oO-nYSMqJuavf6O5M0N6Ighoeg1d1SCtXnkJpRZ-KJ__RS1Uh1HmE6tzszAzvlC6bVHdHEtbJd9cCM3on1efW15LSGVU883oooBUWzM8J5L6DmYWvY192v5R7HJIEtvQmdEvCbHaCcClfUugmA2XAQ5oVMQMbM2akQ7F8HPy3addla0ZZvwS8YwSI3d-OomwZYIExUyyv-uYYxXgcOgkmSb9y0gBC2A&__tn__=*NK-y-R
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2. Spółka zamknęła 2020 r. stratą netto w wysokości  - 1 744 228,19 zł. 

Spółka z powodu ustawowych ograniczeń wynikających z wprowadzanych obostrzeń spowodowanych covid 19, 
mogła prowadzić działalność usługową (osiągać dochody ze sprzedaży) przez 266 dni w roku (z czego tylko przez 
69 dni bez ograniczeń). W czasie kiedy, obiekt nie mógł być otwarty lub był częściowo otwarty dla klientów, spółka 
musiała ponosić koszty związane z jego funkcjonowaniem, w szczególności koszty osobowe (utrzymanie 
pracowników) oraz koszty związane z utrzymaniem urządzeń basenowych, które ze względów sanitarno–  
- epidemiologicznych i technologicznych muszą pozostawać w gotowości do czasu ponownego uruchomienia 
basenów.  Całkowite wyłączenie wszystkich urządzeń wiązałoby się m.in. z ryzkiem  ,,zagrzybienia” całego 
systemu, co skutkowałoby bardzo wysokimi kosztami ich ponownego uruchomienia oraz bardzo długim okresem 
oczekiwania na jego otwarcie (m.in. działania sanitarno-epidemiologiczne) lub w skrajnych przypadkach ich 
uszkodzeniem (wysokie koszty napraw bądź wymiany na nowe). Spółka również nie zakłada redukcji zatrudnienia, 
ze względu na zachowanie ciągłej gotowości pracowników do podjęcia pracy w związku z oczekiwaniem na 
ponowne otwarcie obiektu w pełnym zakresie.  

 

3. Przychody własne spółki w latach 2018-2020: 

 

Wyszczególnienie 
Rok 

2018 2019 2020 

Przychody ze sprzedaży        1 913 651,53 zł         2 069 449,72 zł  1 172 290,88 zł 

Pozostałe przychody           149 592,68 zł            153 996,53 zł  560 214,34 zł 

Przychody finansowe                   20,60 zł                 0,00 zł  0,00 zł 

SUMA     2 063 264,81 zł      2 223 446,25 zł  1 732 505,22 zł 
 

W kwocie przychodów własnych, pozostałe przychody w związku z pozyskanymi środkami z pomocy publicznej 

wraz z umorzeniami ( podatek od nieruchomości, składki ZUS) wynosiły:  405 412,09 zł.  

 
4. Wyniki spółki w latach 2018-2020: 

 

Nazwa Spółki 
Zysk/strata netto (w zł) 

2018 2019 2020 

1 2 3 4 

Aquapark Wągrowiec Sp. z o.o. (-) 1 561 981,06 (-) 1 835 606,02 (-) 1 744 228,19 
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Sprawna administracja 

 

1) Przeciętny czas oczekiwania na wydanie dowodu osobistego – 1 miesiąc, 
2) Przeciętny czas oczekiwania na decyzję o warunkach zabudowy – 3 miesiące,  
3) Przeciętny czas oczekiwania na wydanie decyzji – 1 miesiąc, 
4) Wskaźnik zaskarżenia decyzji burmistrza oraz odsetek decyzji burmistrza uchylonych przez samorządowe 

kolegium odwoławcze lub wojewodę: 
 

ROK 
Ogółem wydanych 

decyzji 
Liczba 

odwołań 
Liczba uchylonych 

decyzji 
2017 7 682 6 2 

2018 9 300 9 3 

2019 8 853 10 5 

2020 8 578 8 4 

 

5) Liczba skarg (w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego) na działalność organów gminy  

i samorządowych jednostek organizacyjnych oraz wynik ich rozpatrzenia:  

 

ROK Liczba skarg ogółem 
Sposób rozpatrzenia: 

Zasadne Bezzasadne 

2017 2 0 2 

2018 4 0 4 

2019 4 2 2 

2020 1 0 1 

 

6) Działalność Urzędu Stanu Cywilnego w Wągrowcu w latach 2018-2019 obejmowała między innymi niżej 

wymienione czynności:   

Urząd Stanu Cywilnego i Wydział Spraw Obywatelskich jest jednym z wydziałów wchodzącym w skład Urzędu 

Miejskiego w Wągrowcu. Jego siedziba znajduje się w osobnym budynku położonym przy ul. Kościuszki 17. 

Budynek ten od lat nie został poddany renowacji. W dolnej części brakuje toalety dla osób niepełnosprawnych. 

Decyzją poprzedniego burmistrza górna część budynku została wyłączona z użytkowania. 

Pracownicy Urzędu Stanu Cywilnego realizują zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, które mają 

fundamentalne znaczenie dla obywateli oraz administracji publicznej. Z tego względu niezwykle ważne jest 

zapewnienie należytej sprawności i ciągłości ich działania. Warto podkreślić, że Urząd Stanu Cywilnego jest 
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właściwy dla Miasta Wągrowca i Gminy Wągrowiec, co oznacza, że Kierownik USC zajmuje się m.in. rejestracją 

zdarzeń, tj. urodzeń, małżeństw i zgonów, które miały miejsce na terenie Gminy Miejskiej i Wiejskiej Wągrowiec.  

Zmiany w zakresie rejestracji stanu cywilnego, które nastąpiły z dniem 1 marca 2015 roku, czyli wdrożenie 

Systemu Rejestrów Państwowych, diametralnie zmieniły sposób funkcjonowania urzędu. Najważniejsze zmiany 

objęły między innymi odformalizowanie sposobu prowadzenia spraw związanych z rejestracją stanu cywilnego, 

przejściem na informatyczny sposób rejestracji stanu cywilnego, utworzeniem centralnej bazy aktów stanu 

cywilnego, odmiejscowieniem załatwiania spraw, delegowaniem nowych zadań na USC. Dlatego specjalistyczna 

wiedza merytoryczna pracowników wraz z niezawodnością urządzeń i funkcjonalnością systemu 

teleinformatycznego ma istotne znaczenie dla szybkości i jakości realizowanych zadań oraz generowanych 

dokumentów. To wszystko w połączeniu z zapewnieniem wysokich standardów poufności przetwarzanych danych 

(przyjmowanie oświadczeń, rejestracja akt stanu cywilnego itp.), przekłada się na osiągnięcie optymalnej jakości 

świadczonych usług administracyjnych. 

Jest to rozwiązanie bardzo korzystne dla obywatela, oznacza bowiem możliwość wyrobienia dowodu osobistego 

lub uzyskanie odpisu aktu urodzenia czy małżeństwa w dowolnym urzędzie gminy lub urzędzie stanu cywilnego na 

terenie całego kraju. W praktyce przekłada się to na znaczne wydłużenie czasu obsługi klienta, ponieważ wydanie 

wnioskowanego dokumentu poprzedzone musi być wyszukaniem go w dotychczasowej bazie i księdze 

papierowej, elektroniczne zmigrowanie do nowego systemu, zweryfikowanie i zatwierdzenie, tzw. zapinowanie  

w systemie oraz naniesienie odpowiedniej wzmianki w akcie znajdującym się w księdze papierowej. 

Urząd Stanu Cywilnego zajmuje się m.in. rejestracją urodzeń, małżeństw i zgonów, wydawaniem odpisów  

z rejestru stanu cywilnego, transkrypcją aktu cywilnego zarejestrowanego za granicą, zmianą imienia lub 

nazwiska, sprostowaniem danych w akcie stanu cywilnego, uzupełnianiem brakujących danych w akcie stanu 

cywilnego, wydawaniem zaświadczeń stwierdzających że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo, 

wydaniem zaświadczenia do zawarcia związku małżeńskiego przed duchownym, uznaniem ojcostwa składanym 

przed Kierownikiem USC, nadaniem nazwiska dziecku pozamałżeńskiemu, przyjmowaniem wniosków o nadanie 

medali za długoletnie pożycie małżeńskie, wydawaniem zaświadczeń o dokonanych w księgach stanu cywilnego 

wpisach, ich braku oraz zaginięciu lub zniszczeniu księgi, wydawaniem wielojęzycznych standardowych 

formularzy. 

Sytuacja epidemiczna w kraju i na świecie znacząco wpłynęła na życie codziennie mieszkańców Wągrowca  

i interesantów Urzędu Stanu Cywilnego i Wydziału Spraw Obywatelskich. Raport ten uwidacznia różnicę między 

rokiem 2019, w którym życie toczyło się bez żadnych ograniczeń, a rokiem 2020 obarczonym pandemią SARS-

CoV-2. 

Tabela obrazująca liczbę wybranych czynności realizowanych w Urzędzie Stanu Cywilnego w Wągrowcu w latach 

2019-2020. 

Czynność 2019 r. 2020 r. 

Rejestracja urodzeń 483 473 

Rejestracja małżeństw 

209 
z tego: 

102 ślubów cywilnych 
107 konkordatowych 

182 
z tego: 

94 ślubów cywilnych 
88 konkordatowych 

Rejestracja zgonów 475 521 

Wydawanie zaświadczeń o 
braku okoliczności 

wyłączających zawarcie 
małżeństwa 

97 106 
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41%

18%

41%

Rok 2019

urodzenia małżeństwa zgony

Burmistrz Miasta Wągrowca w 
imieniu Prezydenta RP  wręczył 

małżeńskie „Medale za 
Długoletnie Pożycie 

Małżeńskie” 

9 parom 21 parom 

Burmistrz Miasta Wągrowca 
uhonorował 100 - latki 

3 1 

 

Podane liczby nie uwzględniają odwołanych, zawieszanych i przekładanych uroczystości z uwagi na 

wprowadzane ograniczenia i restrykcje związane z panującą pandemią w kraju (finalnie liczby z 2020 roku 

należałoby pomnożyć trzykrotnie). 

Wykresy kołowe obrazujące liczbę zdarzeń zarejestrowanych w USC w latach 2019-2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

USC i Wydział Spraw Obywatelskich zajmuje się również podejmowaniem decyzji o zameldowa-

niu/wymeldowaniu, wydawaniem decyzji o wpisie do rejestru wyborców część A/B, meldowaniem bądź też 

wymeldowaniem na pobyt stały i czasowy oraz meldowaniem cudzoziemców na pobyt stały i czasowy, 

udostępnianiem danych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL, wydawaniem zaświadczeń z ewidencji ludności, 

zgłoszeniem wyjazdu za granicę na okres dłuższy niż 6 miesięcy oraz zgłoszeniem powrotu, wydawaniem 

dowodów osobistych, wnioskami o udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym. 

Od marca 2019 r. wszystkie wydawane dowody osobiste posiadają warstwę elektroniczną. Proces wymiany 

dowodów jest rozłożony na 10 lat i potrwa do 2029 r. Wymiana dotychczasowego dowodu osobistego na  

e-dowód jest bezpłatna. Wniosek o dowód z warstwą elektroniczną można składać w dowolnym urzędzie gminy, 

niezależnie od adresu zameldowania oraz przez Internet, korzystając z e-usługi. 

E-dowód umożliwia między innymi logowanie do portali administracji publicznej przy użyciu bezpiecznego 

środka identyfikacji elektronicznej (profil osobisty) oraz elektroniczne podpisywanie dokumentów przy użyciu 

podpisu osobistego, który wywołuje dla podmiotu publicznego taki sam skutek prawny, jak podpis własnoręczny. 

Podpis osobisty może być wykorzystywany również w kontaktach z podmiotami innymi niż publiczne, jeżeli obie 

strony wyrażą na to zgodę. Użycie certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia oraz certyfikatu podpisu osobistego 

zawartych w dowodzie osobistym jest możliwe po uprzednim ustaleniu przez posiadacza dowodu osobistego 

kodów PIN dla każdego z tych certyfikatów (odpowiednio 4-cyfrowy PIN1 i 6-cyfrowy PIN2). Kody ustala się  

w urzędzie gminy przy odbiorze dowodu osobistego bądź w terminie późniejszym. 

40%

16%

44%

Rok 2020

urodzenia małżeństwa zgony
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Przykład nowej formy dowodu osobistego z wbudowaną warstwą elektroniczną. 

 

 

Tabela obrazująca reprezentatywne czynności Urzędu Stanu Cywilnego i Wydziału Spraw Obywatelskich: 

Lp. Nazwa czynności 2019 r. 2020 r. 

1. 
Wydane odpisy aktów stanu cywilnego 
(urodzeń, małżeństw, zgonów) 

7 788 6 432 

2. 
Przeniesienie aktów do Systemu  Rejestru 
Państwowych 

8 256 5 630 

3. Sporządzenie aktów stanu cywilnego 1 163 1 176 

4. 
Sporządzenie przypisków w aktach stanu 
cywilnego 

4 086 7 802 

5. Liczba wydanych dowodów osobistych 2 046 1 547 

6. 
Usuwanie niezgodności w Systemie Rejestrów 
Państwowych 

3 788 2 087 

7. 
Nadanie numeru PESEL i zmiana numeru 
PESEL 

469 209 

8. 
Liczba osób, które dokonały zameldowania na 
pobyt stały 

723 525 

9. 
Liczba osób, które dokonały zameldowania na 
pobyt czasowy 

834 426 

10. 
Liczba osób, które osobiście dokonały 
wymeldowania z pobytu stałego 

214 166 

11. 
Liczba cudzoziemców, którzy dokonali 
zameldowania na pobyt czasowy 

414 121 

12. 
Liczba ludności zameldowanej na: 
- pobyt stały 
- pobyt czasowy 

 
24 449 

730 

 
24 293 

679 

 

Ustalony katalog zadań nie uwzględnia wszystkich czynności, które są rzeczywiście realizowane, a różnica 

pomiędzy rokiem 2019 i 2020 spowodowana jest przede wszystkim panującą w ubiegłym roku pandemią SARS-

CoV-2. Wskazane w tabeli zadania są najważniejszymi, które realizuje Urząd Stanu Cywilnego i Wydział Spraw 

Obywatelskich. Oprócz nich występuje szereg czynności, które związane są z szeroko rozumianymi procesami 

zarządzania dokumentacją, organizowaniem i realizacją uroczystości, prowadzeniem archiwum itp. 

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego przekazuje do właściwych archiwów państwowych księgi stanu cywilnego 

wraz z aktami zbiorowymi rejestracji stanu cywilnego oraz skorowidzami alfabetycznymi po upływie 100 lat od 

zamknięcia księgi urodzeń, a po upływie 80 lat od zamknięcia księgi małżeństw i księgi zgonów.  



128 

 

W ubiegłym roku z uwagi na pandemię Archiwum Wojewódzkie w Pile wstrzymało (do odwołania) przyjmowanie 

dokumentów archiwalnych.  

Pomimo rozwijającej się informatyzacji i regularnego przekazywania 100-letnich i 80-letnich ksiąg stanu 

cywilnego do Archiwum Państwowego w Pile całkowity metraż materiałów archiwalnych własnych 

przechowywanych w archiwum USC ciągle rośnie. Powodem tego stanu rzeczy jest liczba wytwarzanych 

dokumentów oraz ich objętość podyktowana odpowiednimi rozporządzeniami wykonawczymi. Zasób ten winien 

być odpowiednio zabezpieczony przed uszkodzeniem, zniszczeniem, utratą oraz nieuprawnionym dostępem osób 

trzecich. W chwili obecnej usytuowanie i mały metraż archiwum USC i WSO stanowi poważne zagrożenie dla 

bezpieczeństwa najważniejszych dokumentów obywateli. 

Nieodzownym elementem pracy wydziału są czynności związane z planowaniem i przeprowadzaniem 

uroczystości (również poza lokalem urzędu). Zaliczyć do nich można między innymi śluby poza lokalem oraz 

dekoracje medalami za długoletnie pożycie małżeńskie. 

 Jeden ze ślubów w plenerze, który odbył się w sierpniu 2020 roku. 

Burmistrz Miasta Wągrowca oraz Wójt Gminy Wągrowiec w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 

dokonali aktu dekoracji medalami Jubilatów Złotych Godów. Odznaczenie to ustanowiono jako nagrodę dla osób, 

które przeżyły co najmniej 50 lat w jednym związku małżeńskim.  

Dekoracja medalami za długoletnie pożycie małżeńskie – Miasto Wągrowiec. 

 

2019 r. 2020 r. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Ma%C5%82%C5%BCe%C5%84stwo
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Dekoracja medalami za długoletnie pożycie małżeńskie – Gmina Wągrowiec. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieczęsto zdarza się, aby tradycyjnie śpiewane "sto lat", z racji chwili, modyfikowano w sekwencji życzeń na lat 

"dwieście". Tak właśnie było 7 sierpnia 2020 r. gdy mieszkanka naszego miasta obchodziła Jubileusz swoich 

setnych urodzin. 

 

6) Wnioski o udostępnienie informacji publicznej: 

 

Liczba złożonych wniosków w latach 2017 – 2019: 

Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020 

54 56 94 73 

 

W roku 2020 zatrzymał się wzrost liczby napływających wniosków, co przypisać można zmniejszonej 

aktywności społecznej i gospodarczej społeczeństwa, wynikającej ze skutków pandemii. Wnioski wpływają do 

Urzędu Miejskiego głównie drogą elektroniczną. Treść większości składanych wniosków wskazuje na to, że 

zamiarem wnioskodawców jest pozyskanie informacji wykorzystywanej następnie w celach gospodarczych, 

zawodowych lub na potrzeby prowadzenia indywidualnych sporów prawnych.  

 

2020 r. 

Księga Pamiątkowa USC 

2019 r. 

Złożenie życzeń 
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Współpraca zagraniczna.  
 

Miasto Wągrowiec ma podpisane pięć umów o współpracy partnerskiej z: 

- gminami Adendorf oraz Schönwalde-Glien w Niemczech, 

- miastem Gyula na Węgrzech, 

- miastem Krasnogorsk w Rosji, 

- miastem Le Plessis-Trevise we Francji. 

W 2020 roku, pomimo pozyskania dofinansowania na wymianę młodzieży sportowej z gminą Adendorf i rozmów 

nt. wymiany kulturalnej i sportowej prowadzonych z przedstawicielami Le Plessis-Trevise – z powodu pandemii 

COVID-19 i jej skutków – planowane przedsięwzięcia zostały odwołane. Niestety, z tego samego powodu trudno 

wyobrazić sobie wznowienie współpracy partnerskiej również w roku 2021. 

 

Partycypacja obywatelska. 

W 2020 roku samorząd korzystał z innowacyjnej platformy do kontaktu z mieszkańcami i prowadzenia 

przejrzystej polityki informacyjnej miasta. Pierwsza dotyczy przeprowadzenia budżetu obywatelskiego online 

i służy również do prowadzenia z mieszkańcami dialogu w ramach konsultacji społecznych. Druga umożliwia 

mieszkańcom miasta w łatwy i dostępny sposób zapoznać się ze szczegółami dotyczącymi wydatków 

budżetowych.  

Pierwsza odsyła mieszkańca bezpośrednio do wiadomości związanych z Wągrowieckim Budżetem 

Obywatelskim. Dzięki temu, w jednym miejscu można m.in. zgłosić projekt, zobaczyć etapy głosowania w ramach 

budżetu obywatelskiego czy oddać swój głos (Platforma szerzej opisana jest w punkcie dot. Budżetu 

Obywatelskiego). 

Druga część platformy jest przeznaczona do prowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami. W prosty  

i przejrzysty sposób można na niej odpowiedzieć na przygotowane przez urząd pytania, np. dotyczące danej 

inwestycji, w tym samym miejscu można także zaznaczać np. fragmenty konsultowanej uchwały i wyrazić swoją 

opinię na ten temat.  

Dodatkowo, jako uzupełnienie platformy konsultacyjnej, w 2020 roku zakupiony został dostęp do usługi 
Transparentne JST. Jest to pierwsza w Polsce aplikacja, umożliwiająca udział mieszkańców w dialogu społecznym, 
 a w szczególności konsultacjach społecznych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego. Została 
stworzona z myślą o mieszkańcach, aby zapewnić im prosty i intuicyjny dostęp do udziału w procesach 
decyzyjnych dotyczących spraw publicznych. Przy uruchomieniu każdej nowej konsultacji, mieszkańcy otrzymają 
powiadomienie na urządzenie mobilne (telefon, tablet). 

Aplikacja jest bezpłatna dla mieszkańców i umożliwia: 

 podgląd aktualnie trwających konsultacji społecznych, 
 podgląd archiwalnych konsultacji społecznych, 
 wypełnianie ankiet konsultacyjnych, 
 bieżące informacje na temat konsultacji społecznych, raporty, wyniki, 
 personalizowane ustawienia aplikacji. 
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Po uruchomieniu mobilnej aplikacji znacząco wzrosła liczba osób biorących udział w konsultacjach.  

Fot. Przykładowe pytanie oraz odpowiedzi wygenerowane z raportu po zakończeniu konsultacji – 

dot. ankiety w sprawie lokalizacji pojemnika w kształcie serca na plastikowe nakrętki (czas trwania konsultacji od 25.09.2020 do 

01.10.2020) 

 

 

 

 

 

 

 

            

W 2020 roku za pomocą elektronicznych platform przeprowadzono następujące konsultacje: 

1) w sprawie stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym miasta Wągrowca (okres badawczy od 13.02.2020 do 

18.02.2020) – udział wzięło 365 osób, 

2) w sprawie analizy popytu na planowaną ofertę kulturalną i edukacyjną Muzeum Regionalnego w Wągrowcu 

(okres badawczy od 27.02.2020 do 09.03.2020) – udział wzięło 57 osób,  

3) ankieta dotycząca zorganizowania strefy kibica Euro 2020 w Wągrowcu (okres badawczy od 28.02.2020 do 

03.03.2020) – udział wzięło 201 osób, 

4) ankieta dotycząca wskazania miejsc organizacji koncertów (okres badawczy od 04.03.2020 do 09.03.2020) – 

udział wzięło 245 osób, 

5) ankieta dotycząca lokalizacji koszy, ławek, psich pakietów – (okres badawczy od 10.03.2020 do 19.03.2020) – 

udział wzięło 66 osób, 

6) ankieta dotycząca lokalizacji pojemników na nakrętki w ramach akcji "W odruchu serca" – (okres badawczy 

od 25.09.2020 do 01.10.2020) – udział wzięło 1312 osób. 

 

X. BUDŻET OBYWATELSKI 

 

Budżet obywatelski jest szczególną formą konsultacji społecznych, w ramach którego mieszkańcy  

w bezpośrednim głosowaniu decydują corocznie o części wydatków budżetu gminy. 

A. Realizacja inwestycji 

W roku 2020 w ramach budżetu obywatelskiego na rok 2019 ( w związku z rezygnacją z realizacji zadania pod 

nazwą „Zadaszenie Amfiteatru Miejskiego”) zakończono realizację drugiego pod względem liczby uzyskanych 

głosów, projektu budowy integracyjnego placu zabaw przy Przedszkolu nr 2 w Wągrowcu. Plac zabaw przy 

Przedszkolu nr 2 w Wągrowcu został rozbudowany o urządzenia przystosowane do potrzeb osób  

z niepełnosprawnościami i oddano go do użytku w pierwszych dniach września 2020 r.  

 W ramach  budżetu obywatelskiego na rok 2020 zrealizowano projekt pod nazwą: „Modernizacja/wymiana 

sprzętu na placu zabaw dla dzieci przy ulicy Wiśniowej w Wągrowcu”. Przebudowa placu zabaw przy ulicy 

Wiśniowej wygrała głosowanie w wągrowieckim budżecie obywatelskim na rok 2020. Zwycięski projekt zdobył 

wtedy uznanie aż 1110 osób, co stanowiło 1/3 wszystkich oddanych przez mieszkańców głosów. Realizacja tego 

projektu zakończyła się w listopadzie 2020 roku.  
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B. Przeprowadzenie w 2020 roku konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego na rok 

2021 

Konsultacje społeczne dotyczące budżetu obywatelskiego na rok 2021 zostały przeprowadzone zgodnie  

z Uchwałą nr VIII/56/2019 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 28.03.2019 w sprawie przeprowadzenia konsultacji 

społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego 

Wągrowiecki Budżet Obywatelski na rok 2021, wzorem poprzedniego roku, przeprowadzony został na 

nowoczesnej platformie stworzonej przez firmę Euro Innowacje. Dzięki temu, w jednym miejscu można było m.in. 

zgłosić projekt, zobaczyć etapy głosowania w ramach budżetu obywatelskiego czy oddać swój głos. Ponadto 

narzędzie pozwala na bardzo łatwe udostępnienie wszystkich informacji w mediach społecznościowych i promocję 

danego zadania, na którym zależy np. jego pomysłodawcy. Co ważne, platforma jest bezpieczna dla 

użytkowników, a jednocześnie sprawnie weryfikuje głosujących i pozwala na automatyczne wygenerowanie 

wyników przez administratora. 

Harmonogram konsultacji społecznych w ramach budżetu obywatelskiego na 2021 rok: 

Lp. Opis czynności Okres realizacji Liczba dni Uwagi 

1. 2. 3. 4. 5. 

1. Kampania informacyjno-edukacyjna 19.06.2020 - - 

2. Zgłaszanie projektów 01.07.2020 – 
24.07.2020 r. 

24 Od/do północy 

3. Weryfikacja zgłoszonych projektów 25.07.2020 – 
21.08.2020 r. 

28  

4. Prezentacja projektów 24.08.2020 r. - - 

5. Głosowanie 03.09.2020 – 
21.09.2020 

19 Od/do północy 

6. Ogłoszenie wyników 24.09.2020 -  

 

W ramach budżetu obywatelskiego na 2021 rok zgłoszono 13 projektów, które zostały poddane dwuetapowej 

weryfikacji – formalnej i merytorycznej. Po ich ocenie z przyczyn formalnych nie odrzucono żadnego wniosku,  

2 odrzucono z przyczyn merytorycznych, a na etapie dokonywania oceny merytorycznej 2 wnioskodawców 

wycofało się.    

Pod głosowanie, które trwało od 3 do 21 września 2020 r. poddano 9 projektów: 

1) Monitoring Promenady Jeziora Durowskiego, 

2) Zakup i montaż czujników do pomiaru jakości powietrza, 

3) Budowa Skateparku w Parku 600-lecia, 

4) Wybieg dla psów w Parku 600-lecia, 

5) Budowa strzelnicy pneumatycznej na terenie OSiR w Wągrowcu, 

6) Doposażenie siłowni wewnętrznej w hali OSiR w Wągrowcu, 

7) Modernizacja placu zabaw przy ulicy Moniuszki, 

8) Wyjazd edukacyjno–krajoznawczy seniorów do obserwatorium astronomicznego w Niedźwiadach koło 

Szubina, 

9) Budowa ścieżki wspinaczkowej dla dzieci, młodzieży i dorosłych nas terenie OSiR. 

 

W terminie, w którym trwało głosowanie, w różnych częściach miasta (między innymi na Rynku oraz przy 

ulicy Kasprowicza) pojawiało się mobilne stanowisko wyposażone w tablet, przy którym mieszkańcy Wągrowca 

mogli oddawać swoje głosy.  
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W dniu 24.09.2020 r. o godzinie 13:00 ogłoszono wyniki głosowania w ramach budżetu obywatelskiego na 

rok 2021. Wyniki o tej samej godzinie zostały automatycznie opublikowane na miejskiej platformie konsultacyjnej 

https://wagrowiecmiasto.konsultacjejst.pl/budzet-obywatelski. 

W głosowaniu w ramach budżetu obywatelskiego na rok 2021 oddano łącznie 2171 głosów, z czego 2043 to 

głosy ważne a 128 głosy nieważne. 

Status głosów:  

- ważne – 94% (2043), 

- nieważne – 6% (128). 

Wyniki głosowania przedstawiały się następująco: 

1) Monitoring Promenady Jeziora Durowskiego – 338 głosów 

2) Zakup i montaż czujników do pomiaru jakości powietrza – 154 głosów, 

3) Budowa Skateparku w Parku 600-lecia - 750 głosów, 

4) Wybieg dla psów w Parku 600-lecia – 183 głosy, 

5) Budowa strzelnicy pneumatycznej na terenie OSiR w Wągrowcu – 105 głosów, 

6) Doposażenie siłowni wewnętrznej w hali OSiR w Wągrowcu – 11 głosów, 

7) Modernizacja placu zabaw przy ulicy Moniuszki – 124 głosy, 

8) Wyjazd edukacyjno–krajoznawczy seniorów do obserwatorium astronomicznego w Niedźwiadach koło Szubina 

– 51 głosów 

9) Budowa ścieżki wspinaczkowej dla dzieci, młodzieży i dorosłych nas terenie OSiR – 327 głosów, 

 

Zgodnie z wynikami głosowania w ramach budżetu obywatelskiego na 2021 rok do realizacji przyjęto projekt 

pn. „Budowa skateparku w Parku 600-lecia”. Szacunkowy koszt realizacji projektu to 245 332 zł. Zadanie zostało 

wpisane do uchwały budżetowej na rok 2021. 

Szczegółowe wyniki głosowania przedstawia poniższa grafika: 

Numer Nazwa Koszt 
Liczba 
głosów Ważne Nieważne 

1 Monitoring promenady Jeziora Durowskiego 190 000,00 360 338 22 

2 Zakup i montaż czujników do pomiaru jakości powietrza 38 550,00 166 154 12 

3 Budowa Skateparku w Parku 600-lecia 245 332,00 810 750 60 

4 Wybieg dla psów w Parku 600-lecia 82 200,00 193 183 10 

5 Budowa strzelnicy pneumatycznej na terenie OSiR w Wągrowcu 100 000,00 110 105 5 

6 Doposażenie siłowni wewnętrznej w hali OSIR w Wągrowcu, 
Kościuszki 59 

20 000,00 15 11 4 

7 Modernizacja placu zabaw przy ulicy Moniuszki 230 000,00 124 124 0 

 

8 

Wyjazd edukacyjno-krajoznawczy seniorów do obserwatorium 

astronomicznego w Niedźwiadach koło Szubina. 
 

5 760,00 

 

53 

 

51 

 

2 

9 Budowa ścianki wspinaczkowej dla dzieci, młodzieży i dorosłych na 

terenie OSiR w Wągrowcu. 

250 000,00 340 327 13 

 

 

 

https://wagrowiecmiasto.konsultacjejst.pl/budzet-obywatelski
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Rozkład w czasie liczby oddanych głosów w czasie głosowania: 

 

 

C. Porównanie konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego na przestrzeni lat: 2017 – 2020: 
 

1. Liczba złożonych projektów oraz liczba projektów poddanych pod głosowanie:  
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2. Liczba oddanych głosów w poszczególnym głosowaniu uwzględniając głosy ważne i nieważne: 
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3.  Liczba głosów oddana na projekt zwycięski: 

- w 2017 r. zwyciężył projekt pn. ”Linarium w Parku 600-lecia” (2996 głosów), 

- w 2018 r. zwyciężył projekt pn. ”Zadaszenie Amfiteatru Miejskiego” (1 246 głosów), jednakże nie został 

zrealizowany, gdyż jego realizacja znacznie przewyższyła przeznaczone na to zadanie środki ujęte  

w budżecie miasta. W związku z tym realizacji poddano zadanie, które uzyskało drugą lokatę w glosowaniu: 

„Zaproszenie do wspólnej zabawy – uzupełnienie placu zabaw w Parku 600-lecia o urządzenia 

przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych” (612 głosów), 

- w 2019 r. zwyciężył projekt pn. „Modernizacja/wymiana sprzętu na placu zabaw dla dzieci przy ulicy 

Wiśniowej w Wągrowcu” (1110 głosów), 

- w 2020 r. zwyciężył projekt pn. „Budowa Skateparku w Parku 600-lecia” (750 głosów).  
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Realizacja uchwał Rady Miejskiej w Wągrowcu z 2020 r. 
    

Lp. Nr uchwały 
Data 

podjęcia 
W sprawie/wykonanie uchwały 

1.  XVIII/122/2020 

30.01.2020 

 

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej 
w Wągrowcu na 2020 rok 

Wykonanie uchwały:  
Zatwierdzono plan pracy Rady Miejskiej w Wągrowcu na 2020 rok 
 

2.  XVIII/123/2020 

30.01.2020 
 

zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej  

w Wągrowcu na 2020 r 

Wykonanie uchwały: 

Na mocy uchwały zatwierdzono: plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady 

Miejskiej w Wągrowcu na 2020 r.; plan pracy Komisji Budżetowej Rady 

Miejskiej w Wągrowcu na 2020 r.; plan pracy Komisji Rozwoju Miasta Rady 

Miejskiej w Wągrowcu na 2020 r.; plan pracy Komisji Edukacji, Kultury. 

Sportu i Polityki Społecznej Rady Miejskiej w Wągrowcu na 2020 r. 

3.  XVIII/124/2020 

30.01.2020 zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej 
Województwu Wielkopolskiemu 

Wykonanie uchwały: 

Udzielono pomocy finansowej Woj. Wielkopolskiemu 

4.  XVIII/125/2020 

30.01.2020 o zmianie uchwały w sprawie emisji obligacji Miasta 
Wągrowca oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania  
i wykupu 

Wykonanie uchwały: 

5.  XVIII/126/2020 
30.01.2020 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Miasta Wągrowca na lata 2020-2033 

Wykonanie uchwały: 

6.  XVIII/127/2020 

30.01.2020 o zmianie uchwały budżetowej na 2020 r. 

Wykonanie uchwały: 

Uchwała ogłoszona 10 lutego 2020 r. w Dz. U.- poz. 1487 

7.  XVIII/128/2020 

30.01.2020 przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na 
terenie miasta Wągrowca 

Wykonanie uchwały: 

Uchwała ogłoszona 6 lutego 2020 r. w Dz. U.- poz. 1355 

Uchwała uchylona -Rozstrzygniecie Nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego 

ogłoszone 6 marca 2020 r. - Dz. Urz. poz. 2232 

8.  XVIII/129/2020 

30.01.2020 szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług                       
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,  
w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości 
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Wykonanie uchwały: 
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Uchwała ogłoszona 6 lutego 2020 r. w Dz. U.- poz. 1356 

Uchwała uchylona -Rozstrzygniecie Nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego 

ogłoszone 6 marca 2020 r. - Dz. Urz. poz. 2231 

9.  XVIII/130/2020 

30.01.2020 wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz 

ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej 

pojemności 

Wykonanie uchwały: 

Uchwała ogłoszona 6 lutego 2020 r. w Dz. U.- poz. 1357 

10.  XVIII/131/2020 

30.01.2020 zwalniania w części z opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych 

budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących 

bioodpady stanowiące odpady komunalne  

w kompostowniku przydomowym 

Wykonanie uchwały: 

Uchwała ogłoszona 6 lutego 2020 r. w Dz. U.- poz. 1358 

11.  XVIII/132/2020 

30.01.2020 ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez 

właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta 

Wągrowca oraz warunków i trybu składania deklaracji za 

pomocą środków komunikacji elektronicznej 

Wykonanie uchwały: 

Uchwała ogłoszona 6 lutego 2020 r. w Dz. U.- poz. 1359 

Uchwała Kolegium RIO w Poznaniu - ogłoszona 5 marca 2020 r. poz. 2193 

12.  XVIII/133/2020 

 

30.01.2020 szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, 

tworzenia komitetów tych inicjatyw, wymogów formalnych,  

jakim  muszą odpowiadać składane projekty oraz zasad ich 

promocji 

Wykonanie uchwały: 

Uchwała ogłoszona 6 lutego 2020 r. w Dz. U.- poz. 1360 

13.  XVIII/134/2020 
30.01.2020 przystąpienia Gminy Miejskiej Wągrowiec do Spółdzielni 

Socjalnej „Wspólny Sukces" w Wągrowcu 

Wykonanie uchwały: 

14.  XVIII/135/2020 

30.01.2020 określenia przystanków, których Gmina Miejska Wągrowiec 

nie jest właścicielem, oraz przystanków i dworca, których 

Gmina Miejska Wągrowiec jest właścicielem lub 

zarządzającym oraz warunków i zasad korzystania z tych 

obiektów 

Wykonanie uchwały: Uchwała ogłoszona 6 lutego 2020 r. w Dz. U.  

                                        poz. 1361 

15.  XVIII/136/2020 

30.01.2020 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca  
w rejonie Ronda Gnieźnieńskiego 

Wykonanie uchwały: 
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16.  XVIII/137/2020 

30.01.2020 ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ulicy 

Lipowej w Wągrowcu 

Wykonanie uchwały: 

Uchwała ogłoszona 25 lutego 2020 r. w Dz. U.- poz. 1850 

Rozstrzygniecie Nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego ogłoszone 9 marca 

2020 r. - Dz. Urz. poz. 2307 

17.  XVIII/138/2020 

30.01.2020 przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 

w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Wągrowcu na 

uchwałę nr XVII/121/2016 Rady Miejskiej w Wągrowcu 

z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu 

utrzymania czystości i porządku na terenie miasta 

Wągrowca oraz udzielenia odpowiedzi na skargę 

Wykonanie uchwały: 

 

18.  XVIII/139/2020 

30.01.2020 powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wągrowcu 

Wykonanie uchwały: 

Na mocy uchwały ustalono skład osobowy Komisji Rewizyjnej: radny Dariusz 

Bąk, radna Iwona Matuszak-Łosińska, radna Natalia Pałczyńska i radny 

Ryszard Zych. 

19.  XVIII/140/2020 

30.01.2020 powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej  

w Wągrowcu 

Wykonanie uchwały: 

Na mocy uchwały ustalono skład osobowy Komisji Skarg, Wniosków  

i Petycji: radny Krzysztof Bucholc, radny Szymon Filut, radny Tomasz 

Mazurek. 

20.  XVIII/141/2020 

30.01.2020 powołania stałych komisji Rady Miejskiej  w Wągrowcu 

Wykonanie uchwały: 

Na mocy uchwały ustalono skład osobowy Komisji Budżetowej: radny 
Robert Kotecki, radna Joanna Kramer-Neumann, radna Iwona Matuszak-
Łosińska, radny Włodzimierz Naumczyk, radna Natalia Pałczyńska, radny 
Maciej Patelski, radny Marek Piekutowski, radny Krzysztof Poszwa, radny 
Bogdan Smykowski, radna Alicja Trytt, radny Jakub Zadroga, radny Wiesław 
Zając.  
Komisji Rozwoju Miasta: radny Dariusz Bąk, radny Krzysztof Bucholc, radna 

Danuta Kaniewska, radny Robert Kotecki, radny Marek Piekutowski, radny 

Krzysztof Poszwa, radny Andrzej Reis, radny Bogdan Smykowski, radna 

Danuta Strzelecka-Purczyńska, radna Alicja Trytt, radny Jakub Zadroga, 

radny Zając Wiesław; radny Ryszard Zych.  

Komisji Edukacji, Kultury Sportu i Polityki Społecznej: radny Szymon Filut, 

radna Wiesława Kadow, radna Danuta Kaniewska, radna Joanna Kramer-

Neumann, radny Tomasz Mazurek, radny Włodzimierz Naumczyk, radny 

Maciej Patelski, radna Danuta Strzelecka-Purczyńska. 

21.  XIX/142/2020 27.02.2020 o zmianie uchwały budżetowej na 2020 r. 
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Wykonanie uchwały: 

Uchwała ogłoszona 9 marca 2020 r. w Dz. U.- poz. 2286 

22.  XIX/143/2020 

27.02.2020 o zmianie uchwały w sprawie utworzenia Żłobka Miejskiego  

nr 1 w Wągrowcu oraz nadania mu Statutu 

Wykonanie uchwały: 

Uchwała ogłoszona 4 marca 2020 r. w Dz. U.- poz. 2105 

23.  XIX/144/2020 

27.02.2020 wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego 

Zakładu Komunikacji Miejskiej Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością w Wągrowcu 

Wykonanie uchwały: 

 

24.  XIX/145/2020 

 

27.02.2020 przyjęcia od Powiatu Wągrowieckiego zadania polegającego 

na zarządzaniu drogą powiatową nr 1626P – ul. Lipowa  

w Wągrowcu 

Wykonanie uchwały: 

Zarządzano ul. Lipową w roku 2020. 

25.  XIX/146/2020 

27.02.2020 przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta 

Wągrowca  w 2020 r. 

Wykonanie uchwały: 

Uchwała ogłoszona 4 marca 2020 r. w Dz. U.- poz. 2106 

W roku 2020 do schroniska trafiły 24 zwierzęta (13 koty i 11 psów), było 15 

adopcji, 5 psów zostało odebranych ze schroniska przez właściciela.  

Z ulic miasta zostało zebranych 64 padłe zwierzęta.  

W roku 2020 Urząd zakupił 700 kg karmy dla kotów wolnożyjących.  

Miasto na opiekę nad zwierzętami wydaje: 
• na odłów, transport i utrzymywanie zwierząt w schronisku – 92 585,79 zł  
• na utylizację padłych psów i kotów – 7 872,00 zł 
• na utylizację padliny dzikich zwierząt – 756,00 zł 
• łącznie na umowy z weterynarzami – 27 865,01 zł 
• na zakup karmy – 5 113,26 zł 
• na opiekę przed zwierzętami dzikimi – 16 600,00 zł 
• Łącznie 150 792,06 zł. 

26.  XIX/147/2020 

27.02.2020 terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty  

za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Wykonanie uchwały: 

Uchwała ogłoszona 4 marca 2020 r. w Dz. U.- poz. 2107 

27.  XIX/148/2020 

27.02.2020 przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowych w roku 

2020 osobom fizycznym z budżetu Gminy Miejskiej 

Wągrowiec na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł 

ciepła zasilanych paliwami stałymi      w ramach zadania 

ograniczenia niskiej emisji w Wągrowcu 
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Wykonanie uchwały: 

Uchwała ogłoszona 4 marca 2020 r. w Dz. U.- poz. 2108 

Uchwała uchylona - Uchwała Kolegium RIO w Poznaniu - ogłoszona  

7 kwietnia 2020 r. poz. 3290 

28.  XIX/149/2020 

27.02.2020 przekazania Zarządowi Województwa Wielkopolskiego 

projektu uchwały  sprawie wprowadzenia na obszarze 

Gminy Miejskiej Wągrowiec ograniczeń w zakresie 

eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw 

Wykonanie uchwały: 

29.  XX/150/2020 
24.03.2020 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Miasta Wągrowca na lata 2020-2033 

Wykonanie uchwały: 

30.  XX/151/2020 

24.03.2020 o zmianie uchwały budżetowej na 2020 r. 
 

Wykonanie uchwały: 

Uchwała ogłoszona 1 kwietnia 2020 r. w Dz. U.- poz. 3075 

31.  XX/152/2020 

24.03.2020 o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia i realizacji „Planu 
Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Miejskiej Wągrowiec na 
lata 2015-2022” 

Wykonanie uchwały: 

32.  XX/153/2020 

24.03.2020 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego  
w rejonie Jeziora Durowskiego 

Wykonanie uchwały: 

 

33.  XX/154/2020 

24.03.2020 zmiany uchwały o przystąpieniu do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Wągrowca doliny rzeki Wełny w rejonie ulicy 
Piaskowej 

Wykonanie uchwały: 

 

34.  XX/155/2020 

24.03.2020 wykazu kąpielisk i określenia sezonu kąpielowego na terenie 

miasta Wągrowca w roku 2020 

Wykonanie uchwały: 

Uchwała ogłoszona 1 kwietnia 2020 r. w Dz. U.- poz. 3075 

35.  XX/156/2020 

24.03.2020 odwołania Skarbnika Miejskiego 

Wykonanie uchwały: 

Na mocy uchwały z dniem 31 marca 2020 roku odwołano Pana dr Daniela 

Budzeń ze stanowiska Skarbnika Miejskiego. 

36.  XX/157/2020 
24.03.2020 powołania Skarbnika Miejskiego 

Wykonanie uchwały: 
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Na mocy uchwały z dniem 1 kwietnia 2020 roku powołano Pana Dariusza 

Hamulczyka na stanowisko Skarbnika Miejskiego. 

37.  XX/158/2020 

24.03.2020 przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego  

w Poznaniu skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Wągrowcu 

nr XVIII/137 2020 z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie 

ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ulicy 

Lipowej w Wągrowcu oraz udzielenia odpowiedzi na skargę 

Wykonanie uchwały: 

 

38.  XXI/159/2020 

28.04.2020 udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa 
Wielkopolskiego 

Wykonanie uchwały: 

 

39.  XXI/160/2020 
28.04.2020 udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wągrowieckiemu 

Wykonanie uchwały: 

40.  XXI/161/2020 

28.04.2020 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Miasta Wągrowca na lata 2020-2033 

Wykonanie uchwały: 

41.  XXI/162/2020 

28.04.2020 o zmianie uchwały budżetowej na 2020 r. 

Wykonanie uchwały: 

Uchwała ogłoszona 6 maja 2020 r. w Dz. U.- poz. 3914 

42.  XXI/163/2020 

28.04.2020 przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowych                 

 w roku 2020 osobom fizycznym z budżetu Gminy Miejskiej 

Wągrowiec na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł 

ciepła zasilanych paliwami stałymi w ramach zadania 

ograniczenia niskiej emisji  w Wągrowcu 

Wykonanie uchwały: 

Uchwała ogłoszona 7 maja 2020 r. w Dz. U.- poz. 3924 

Uchwała Kolegium RIO w Poznaniu - ogłoszona 2 czerwca 2020 r. poz. 

4558 

a) Liczba złożonych wniosków – 40 

b) Liczba pozytywnie rozpatrzonych wniosków – 38 

c) Liczba negatywnie rozpatrzonych wniosków – 2 (nie spełniają zapisów 

regulaminu) 

d) Liczba wniosków dofinansowanych – 30 

e) Liczba wniosków rezerwowych – 8 

43.  XXII/164/2020 
28.05.2020 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Miasta Wągrowca na lata 2020-2033 

Wykonanie uchwały: 

44.  XXII/165/2020 

28.05.2020 o zmianie uchwały budżetowej na 2020 r. 

Wykonanie uchwały: 

Uchwała ogłoszona 8 czerwca 2020 r. w Dz. U.- poz. 4749 
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45.  XXII/166/2020 

 

28.05.2020 przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na 

terenie miasta Wągrowca 

Wykonanie uchwały: 

Uchwała ogłoszona 8 czerwca 2020 r. w Dz. U.- poz. 4750 

46.  XXII/167/2020 

28.05.2020 szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług  

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,  

w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości 

opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Wykonanie uchwały: 

Uchwała ogłoszona 8 czerwca 2020 r. w Dz. U.- poz. 4751 

47.  XXIII/168/2020 

21.07.2020 nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Wągrowca 

Wykonanie uchwały: 

Na mocy uchwały Rada Miejska w Wągrowcu nadała honorowe 

Obywatelstwo Miasta Wągrowca Panu nadbrygadierowi Andrzejowi 

Bartkowiakowi. 

48.  XXIII/169/2020 

21.07.2020 udzielenia Burmistrzowi Miasta Wągrowca wotum zaufania 

Wykonanie uchwały: 

Uchwała została zrealizowana. 

49.  XXIII/170/2020 

21.07.2020 zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Wągrowca za 

2019 rok 

Wykonanie uchwały: 

 

50.  XXIII/171/2020 

21.07.2020 udzielenia Burmistrzowi Miasta Wągrowca absolutorium  

z tytułu wykonania budżetu Miasta Wągrowca za 2019 rok 

Wykonanie uchwały: 

Uchwała została zrealizowana. 

51.  XXIII/172/2020 

 

21.07.2020 udzielenia dotacji na prace konserwatorskie  

i restauratorskie 

Wykonanie uchwały: 

 

52.  XXIII/173/2020 

21.07.2020 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Miasta Wągrowca na lata 2020-2033 

Wykonanie uchwały: 

53.  XXIII/174/2020 

 

21.07.2020 o zmianie uchwały budżetowej na 2020 r. 

Wykonanie uchwały: 

Uchwała ogłoszona 30 lipca 2020 r. w Dz. U.- poz. 6149 
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54.  XXIII/175/2020 

21.07.2020 o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu 

Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży 

Wykonanie uchwały: 

 

55.  XXIII/176/2020 

21.07.2020 określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy 

dzieciom i młodzieży, form i zakresu tej pomocy oraz trybu 

postępowania w ramach „Lokalnego Programu Wspierania 

Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży” 

Wykonanie uchwały: 

Uchwała ogłoszona 30 lipca 2020 r. w Dz. U.- poz. 6150 

Rozstrzygniecie Nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego ogłoszone 28 

sierpnia 2020 r. - Dz. Urz. poz. 6570 

56.  XXIII/177/2020 

21.07.2020 określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie 

Miejskiej Wągrowiec w roku szkolnym 2020/2021 

Wykonanie uchwały: 

Uchwała ogłoszona 30 lipca 2020 r. w Dz. U.- poz. 6151 

57.  XXIII/178/2020 

21.07.2020 zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci szkół 

podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską 

Wągrowiec oraz określenia granic ich obwodów od dnia  

1 września 2019 roku 

Wykonanie uchwały: 

Uchwała ogłoszona 30 lipca 2020 r. w Dz. U.- poz. 6152 

58.  XXIII/179/2020 

 

21.07.2020 przystąpienia Gminy Miejskiej Wągrowiec  do realizacji 
Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
„Opieka wytchnieniowa” edycja 2020 

Wykonanie uchwały: 

59.  XXIII/180/2020 

21.07.2020 przystąpienia Gminy Miejskiej Wągrowiec do opracowania  
i wdrożenia „Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu 
dla miasta Wągrowca” 

Wykonanie uchwały: 

Podpisano umowę OS.272.7.2020 z firmą ATMOTERM S.A. z siedzibą  

w Opolu - 45-031 Opole, ul. Łangowskiego 4 

60.  XXIII/181/2020 
21.07.2020 Polityki Zrównoważonej Mobilności Miejskiej na lata 2020-

2026 „Wągrowiec miasto zrównoważonej mobilności” 

Wykonanie uchwały: 

61.  XXIII/182/2020 

21.07.2020 o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia i realizacji „Planu 
Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Miejskiej Wągrowiec na 
lata 2015-2022” 

Wykonanie uchwały: 

62.  XXIII/183/2020 
21.07.2020 pozostawienia petycji wniesionej przez Koalicję Polska 

Wolna od 5G bez rozpatrzenia 
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Wykonanie uchwały: 

Rada Miejska pozostawiła petycję bez rozpoznania. 

63.  XXIII/184/2020 

21.07.2020 rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Wągrowcu 

Wykonanie uchwały: 

Rada Miejska w Wągrowcu skargę mieszkańca Wągrowca na działalność 

Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej uznała za niezasadną. 

64.  XXV/185/2020 

03.09.2020 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Miasta Wągrowca na lata 2020-2033 

Wykonanie uchwały: 

65.  XXV/186/2020 

03.09.2020 o zmianie uchwały budżetowej na 2020 r. 

Wykonanie uchwały: 

Uchwała ogłoszona 9 września 2020 r. w Dz. U.- poz. 6832 

66.  XXVI/187/2020 

03.09.2020 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

miasta Wągrowca doliny rzeki Wełny w rejonie ulicy 

Piaskowej 

Wykonanie uchwały: Uchwała ogłoszona 4 września 2020 r. w Dz. U.- poz. 

6737 

67.  XXVI/188/2020 

29.09.2020 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Miasta Wągrowca na lata 2020-2033 

Wykonanie uchwały: 

68.  XXVI/189/2020 

 

29.09.2020 o zmianie uchwały budżetowej na 2020 r. 

Wykonanie uchwały: 

Uchwała ogłoszona 5 października 2020 r. w Dz. U.- poz. 7508 

69.  XXVI/190/2020 

29.09.2020 o zmianie uchwały w sprawie opłaty targowej 

Wykonanie uchwały: 

Uchwała ogłoszona 5 października 2020 r. w Dz. U.- poz. 7509 

70.  XXVI/191/2020 

29.09.2020 zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład 
mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Wągrowiec 

Wykonanie uchwały: 

Uchwała jest w trakcie realizacji. 

Uchwała ogłoszona 5 października 2020 r. w Dz. U.- poz. 7510 

71.  XXVI/192/2020 

 

29.09.2020 współdziałania Gminy Miejskiej Wągrowiec i Gminy 

Wągrowiec przy realizacji zadania polegającego na 

wyznaczeniu obszaru i granic aglomeracji Wągrowiec 

Wykonanie uchwały: 

 

72.  XXVI/193/2020 

29.09.2020 zmiany uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania                
i rozliczania, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości 
pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu 
Gminy Miejskiej Wągrowiec dla publicznych  
i niepublicznych szkół podstawowych, przedszkoli oraz 
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innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych 
przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostka 
samorządu terytorialnego 

Wykonanie uchwały: 

Uchwała ogłoszona 5 października 2020 r. w Dz. U.- poz. 7511 

73.  XXVI/194/2020 

29.09.2020 powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej  w Wągrowcu 

Wykonanie uchwały: 

Na mocy uchwały ustalono skład osobowy Komisji Rewizyjnej: radny Dariusz 

Bąk, radna Iwona Matuszak-Łosińska, radny Bogdan Smykowski, radny 

Włodzimierz Naumczyk i radny Ryszard Zych. 

74.  XXVII/195/2020 

29.10.2020 o zmianie uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, 
Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Wągrowcu 

Wykonanie uchwały: 

Na mocy uchwały ustalono, że skład osobowy Komisji Skarg, Wniosków                    

i Petycji będzie liczyć 4 radnych. Do Komisji została dodatkowo powołana 

radna Natalia Pałczyńska. 

75.  XXVII/196/2020 

29.10.2020 o zmianie uchwały w sprawie powołania stałych komisji  

Rady Miejskiej w Wągrowcu 

Wykonanie uchwały: 

Na mocy uchwały wprowadzono następujące zmiany w składach stałych 

komisji Rady: 

- z pracy w Komisji Budżetowej zrezygnował radny Włodzimierz Naumczyk; 

- z pracy w Komisji Rozwoju Miasta zrezygnował radny Bogdan Smykowski. 

 

76.  XXVII/197/2020 

 

29.10.2020 udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wągrowieckiemu 

pn.: „Analiza możliwości wdrożenia systemu Publicznego 

Transportu Autobusowego w Powiecie Wągrowieckim” 

Wykonanie uchwały: 

77.  XXVII/198/2020 

29.10.2020 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Miasta Wągrowca na lata 2020-2033 

Wykonanie uchwały: 

78.  XXVII/199/2020 

29.10.2020 o zmianie uchwały budżetowej na 2020 r. 

Wykonanie uchwały: 

Uchwała ogłoszona 25 listopada 2020 r. w Dz. U.- poz. 8913 

79.  XXVII/200/2020 

29.10.2020 zmieniająca załącznik do Uchwały Nr XLVII/321/2010 Rady 
Miejskiej w Wągrowcu z dnia 30 września 2010 r. w sprawie 
nadania nazw ulic położonych na terenie miasta Wągrowca 

Wykonanie uchwały: 

Uchwała ogłoszona 18 listopada 2020 r. w Dz. U.- poz. 8675 

80.  XXVII/201/2020 

29.10.2020 przyjęcia rocznego programu współpracy z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 

ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego  i o wolontariacie 

Wykonanie uchwały: 
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81.  XXVII/202/2020 

29.10.2020 rozpatrzenia petycji dotyczącej projektów, które maja być 

lokowane w Parku 600-lecia w Wągrowcu 

Wykonanie uchwały: 

Rada Miejska uznała, że petycja mieszkańców Wągrowca nie zasługuje na 

uwzględnienie. 

82.  XXVIII/203/2020 

26.11.2020 udzielenia pomocy finansowej Województwu 

Wielkopolskiemu 

Wykonanie uchwały:  Podpisano umowę dot. dotacji zawartej w uchwale. 

83.  XXVIII/204/2020 

26.11.2020 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Miasta Wągrowca na lata 2020-2033 

Wykonanie uchwały: 

84.  XXVIII/205/2020 

26.11.2020 o zmianie uchwały budżetowej na 2020 r. 

Wykonanie uchwały: 

Uchwała ogłoszona 14 grudnia 2020 r. w Dz. U.- poz. 9691 

85.  XXVIII/206/2020 

 

26.11.2020 przejęcia od Powiatu Wągrowieckiego zadania polegającego 
na zarządzaniu drogą powiatową nr 1626P – ul. Lipową  
w Wągrowcu 

Wykonanie uchwały: 

Przejęto zadanie zarządzania ul. Lipową od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. 

86.  XXIX/207/2020 
15.12.2020 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Miasta Wągrowca na lata 2020-2033 

Wykonanie uchwały: 

87.  XXIX/208/2020 

15.12.2020 o zmianie uchwały budżetowej na 2020 r. 

Wykonanie uchwały: 

Uchwała ogłoszona 4 stycznia 2021 r. w Dz. U.- poz. 42 

88.  XXIX/209/2020 

15.12.2020 uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 

Wągrowca na lata 2021-2033 

Wykonanie uchwały: 

89.  XXIX/210/2020 

 

15.12.2020 uchwały budżetowej na 2021 r. 

Wykonanie uchwały: 

Uchwała ogłoszona 4 stycznia 2021 r. w Dz. U.- poz. 43 

90.  XXIX/211/2020 

15.12.2020 wydatków, które nie wygasają z upływem roku 

budżetowego 2020 

Wykonanie uchwały: 

Zadania realizowane w 2021 r. 

91.  XXIX/212/2020 

15.12.2020 Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta 

Wągrowca na rok 2021 

Wykonanie uchwały: 

92.  XXIX/213/2020 15.12.2020 wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg 
gminnych na terenie miasta Wągrowca 
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Wykonanie uchwały: 

Uchwała ogłoszona 22 grudnia 2020 r. w Dz. U.- poz. 10025 

93.  XXIX/214/2020 

15.12.2020 wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Wągrowiec 

Wykonanie uchwały: 

Uchwała ogłoszona 22 grudnia 2020 r. w Dz. U.- poz. 10026 

94.  XXIX/215/2020 

15.12.2020 nadania nazwy Hipolita Cegielskiego rondu stanowiącemu 
skrzyżowanie ulic: Lipowej  
i Kasprowicza 

Wykonanie uchwały: 

Uchwała ogłoszona 4 stycznia 2021 r. w Dz. U.- poz. 44 

95.  XXIX/216/2020 

15.12.2020 nadania nazwy Szarych Szeregów ulicy łączącej ulicę 

Kościuszki z ulicą Cysterską  

Wykonanie uchwały: 

Uchwała ogłoszona 4 stycznia 2021 r. w Dz. U.- poz. 45 

Uchwała uchylona - Rozstrzygniecie Nadzorcze Wojewody 

Wielkopolskiego ogłoszone 26 stycznia 2021 r. - Dz. Urz. poz. 801 

 



XI. WNIOSEK KOŃCOWY 

Mając na uwadze przedstawiony raport, Burmistrz Wągrowca zwraca się do Rady Miejsl<iej 
w Wągrowcu o udzielenie wotum zaufania na podstawie art. 28aa ust. 9 ustawy o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 713, z późn zm.). 

Burmî rz Miasta ^^ągrowca 

arosław Berendt 
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