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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 ze 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” 1. 

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 2. 

Raportowi przypisuje się trzy zasadnicze funkcje: 

a) sprawozdawczą, 

b) partycypacyjną, 

c) oceniającą. 

                                                 
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. 

Uwagi ogólne 
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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 3.  

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. 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. 

                                                 
3
 Por. S. Gajewski, Ustawy…, Legalis 2018. 



4 

 

I. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Wągrowca  w 2018 r. 

 

1. Wykaz najważniejszych wydarzeń w 2018 r.: 

1) 11 stycznia 2018 r. Burmistrz Wągrowca, w ramach przygotowań do setnych rocznic 
obchodów odzyskania przez Polskę niepodległości oraz wybuchu Powstania 
Wielkopolskiego, spotkał się z przedstawicielem Stowarzyszenia Historycznego „Saper 
Wielkopolski” oraz Grupy Rekonstrukcji Historycznej „Rogatywka 1918-1939”, by omówić 
kwestię wykonania repliki sztandaru I Batalionu Saperów Wielkopolskich oraz replik 
mundurów, wzorowanych na strojach saperów wielkopolskich w 1919 roku; 

2) 15 stycznia 2018 r. na ulice Wągrowca wyjechały dwa kolejne autobusy ekologiczne: 
hybrydowe pojazdy Solaris, zakupione przez Zakład Komunikacji Miejskiej w Wągrowcu  
w ramach realizowanego przez nasze miasto projektu pn. Poprawa stanu transportu 
publicznego miasta Wągrowca poprzez zakup niskoemisyjnych autobusów oraz budowę  
i przebudowę infrastruktury transportowej wraz z działaniami promocyjnymi; 

3) 18 stycznia 2018 r. Burmistrz Wągrowca uczestniczył w przekazaniu dwóch nowych 
radiowozów na potrzeby policji. Jeden z nich, współfinansowany z budżetu miasta trafił 
do policjantów z Rewiru Dzielnicowych w Wągrowcu, drugi zaś do Wydziału Ruchu 
Drogowego; 

4) 21 stycznia 2018 r. Burmistrz Wągrowca uczestniczył w 5. rocznicy obecności w naszym 
mieście zakonników Zakonu Świętego Pawła Pierwszego Pustelnika; 

5) 27 stycznia 2018 r. na zaproszenie Kręgu Seniorów ZHP „Damy Radę”  
z Wągrowca burmistrz uczestniczył w spotkaniu Wspólnoty Skulskiej, które odbyło się w 
sali Kina Miejskiego Domu Kultury; 

6) 4 lutego 2018 r. Burmistrz Wągrowca wręczył nagrody i puchary najlepszym kolarzom 
przełajowym i górskim, którzy wzięli udział w kolejnej już edycji Cyclocross Wielkopolska. 
Zawody odbyły się na leśnych traktach w okolicach Ośrodka Rehabilitacyjno-
Wypoczynkowego WIELSPIN; 

7) 17 marca 2018 r. w hali Ośrodka Sportu i Rekreacji Burmistrz Wągrowca wręczył puchary 
zwycięzcom V Turnieju Piłki Ręcznej Oldboyów im. Edmunda Cieśli; 

8) 19 marca 2018 r. Burmistrz Wągrowca wraz z radnymi i mieszkańcami gościł pana Marka 
Woźniaka, Marszałka Województwa Wielkopolskiego, który wraz z Wiceprzewodniczącą 
Sejmiku Wielkopolskiego, panią Mirosławą Rutkowską Krupką, przyjechał do naszego 
miasta, by zapoznać się z realizacją zadań inwestycyjnych zrealizowanych przez nasz 
samorząd dzięki wsparciu finansowemu samorządu wojewódzkiego. Kulminacyjnym 
punktem wizyty marszałka było oficjalne otwarcie ulicy Ignacego Jana Paderewskiego. 
Wcześniej, w ratuszu, rozmawiano także o planach inwestycyjnych, związanych m. in.  
z budową V odcinka wągrowieckiej obwodnicy; 

9) 25 marca 2018 r. Burmistrz Wągrowca uczestniczył w gali „Głosu Wągrowieckiego”, 
podczas której Thomas Maack, burmistrz partnerskiej gminy Adendorf, na wniosek 
Burmistrza Wągrowca, został uhonorowany Międzynarodową Nagrodą Most Przyjaźni 
2017, przyznawaną przez kapitułę tygodnika; 
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10)  28 marca 2018 r. Burmistrz Wągrowca wziął udział w spotkaniu samorządowców  
z Wojewodą Wielkopolskim Zbigniewem Hoffmannem, podczas którego omawiano 
bieżące sprawy poszczególnych samorządów; 

11)  16 kwietnia 2018 r. Zastępca Burmistrza Wągrowca, wraz z przedstawicielami 10 innych 
samorządów, podpisał w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego umowę na dofinansowanie 
funkcjonowania wybranych linii Poznańskiej Kolei Metropolitalnej; 

12)  20 kwietnia 2018 r. Zastępca Burmistrza Wągrowca podpisał z przedstawicielem firmy 
BUDLED Sp. z o.o. umowę na budowę pierwszego wągrowieckiego żłobka na Osiedlu 
Wschód; 

13)  27 kwietnia 2018 r. Burmistrz Wągrowca gościł w ratuszu przedstawicieli firm PRZEMKO 
i TOM – BRUK, z którymi podpisał umowę na wykonanie przebudowy dróg i miejsc 
postojowych przy Szkole Podstawowej nr 2 w Wągrowcu oraz ulicy Krótkiej; 

14)  9 maja 2018 r. Burmistrz Wągrowca był gościem międzynarodowej „mobilnej 
konferencji” zorganizowanej w Wągrowcu przez Urząd Marszałkowski w ramach 
projektu Interreg NSB CoRe wzdłuż korytarza TEN-T North Sea-Baltic, podczas której 
opowiadał o wągrowieckich rozwiązaniach komunikacyjnych i inwestycjach związanych  
z utworzeniem Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego w Wągrowcu, łączącego 
transport kolejowy z ruchem autobusowym, rowerowym i pieszym; 

15)  12 maja 2018 r. Burmistrz Wągrowca uczestniczył w uroczystych obchodach 150-lecia 
powstania w Wągrowcu jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej; 

16)  19 maja 2018 r. Burmistrz Wągrowca reprezentował wągrowiecki samorząd podczas 
obchodów 125. rocznicy istnienia Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej  
w Wągrowcu, której organem prowadzącym jest gmina Wągrowiec; 

17)  25 maja 2018 r. do dyspozycji mieszkańców oddany został – postulowany przez 
wągrowczan od lat - samoobsługowy szalet miejski w Parku 600-lecia; 

18)  6 czerwca 2018 r. Burmistrz Wągrowca uczestniczył w Gali MKS Nielba, zorganizowanej 
z okazji zakończenia sezonu piłki ręcznej 2017/2018, w którym wągrowiecka drużyna 
zajęła pierwsze miejsce w rozgrywkach I Ligi w grupie A; 

19)  14 czerwca 2018 r. na wągrowieckim Rynku rozpoczęła się wielka społeczna akcja 
wsparcia dla 11-letniego Szymona, ucznia Szkoły Podstawowej nr 2, walczącego z 
nowotworem krwi. Rynek zapełnił się przedszkolakami i uczniami wągrowieckich szkół, 
którzy w czerwonym przebraniu wyrażali swoją solidarność i propagowali akcję 
rejestracji potencjalnych dawców szpiku. Liczne wydarzenia związane z tą inicjatywą 
trwały do 24 czerwca 2018 r. W wyniku akcji udało się zebrać aż 384 nowych 
potencjalnych dawców; 

20)  W połowie czerwca 2018 r. zakończyła się modernizacja kilku wągrowieckich placów 
zabaw i siłowni, m. in. przy Przedszkolu nr 1, Przedszkolu nr 6, a także przy ulicy 
Zespołowej, przy którym powstała również siłownia plenerowa oraz zmodernizowano 
małe boisko osiedlowe; 

21)  25 czerwca 2018 r. Burmistrz Wągrowca uczestniczył w uroczystości absolutorium 
Wągrowieckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, podczas której studentom seniorom 
zostały rozdane dyplomy ukończenia roku akademickiego. Tego samego dnia odbyła się 
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też uroczystość zakończenia roku akademickiego w Wydziale Zamiejscowym  
w Wągrowcu Gnieźnieńskiej Szkoły Wyższej Milenium, którą ukończyło także  
35 studentów III roku; 

22)  5 lipca 2018 r. tabor Zakładu Komunikacji Miejskiej uzupełnił się o nowy, pierwszy  
w mieście, autobus elektryczny. Był to ostatni zakup (z czterech autobusów), związany 
z unowocześnianiem taboru przewoźnika, zrealizowany w ramach projektu pn. 
„Poprawa stanu transportu publicznego miasta Wągrowca poprzez zakup 
niskoemisyjnych autobusów oraz budowę i przebudowę infrastruktury transportowej 
wraz  
z działaniami promocyjnymi", na który miasto uzyskało ponad 11.000.000,00 zł 
dofinansowania ze środków Unii Europejskiej; 

23)  6 lipca 2018 r. w Miejskim Domu Kultury Burmistrz Wągrowca wręczył statuetki  
i nagrody laureatom XV edycji wągrowieckiego konkursu filmowego „5 minut z życia 
codziennego”; 

24)  8 lipca 2018 r. na stadionie Ośrodka Sportu i Rekreacji Burmistrz Wągrowca wręczył 
nagrody zwycięzcom Pucharu Wielkopolski Nordic Walking; 

25)  13 lipca 2018 r. po raz czwarty na polu campingowo-caravaningowym odbył się złot 
miłośników caravaningu, którzy zjechali do Wągrowca nie tylko z całej Polski, ale 
również i z zagranicy. W zlocie uczestniczyło ponad 60 załóg, które Burmistrz Wągrowca 
przywitał i zachęcał do zwiedzania miasta; 

26)  14 lipca 2018 r. na stadionie Ośrodka Sportu i Rekreacji kilka tysięcy wągrowczan bawiło 
się podczas koncertu z okazji obchodów Imienin Miasta; 

27)  19 lipca 2018 r. Burmistrz Wągrowca podpisał w Poznaniu z Marszałkiem Markiem 
Woźniakiem umowę dotacyjną na realizację inwestycji w ramach programu Samorządu 
Województwa Wielkopolskiego pn. „Szatnia na medal”; 

28)  11 sierpnia 2018 r. Burmistrz Wągrowca uczestniczył w obchodach 80-lecia istnienia 
Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Szymona Wachowiaka; 

29)  14 sierpnia 2018 r. Zastępca Burmistrza Wągrowca podpisał z przedstawicielem firmy 
Strabag umowę na budowę ulic K. Bonowskiego i W. Kowalskiego – I etap; 

30)  15 sierpnia 2018 r. w Wągrowcu, z okazji obchodów setnych rocznic odzyskania przez 
Polskę niepodległości oraz wybuchu Powstania Wielkopolskiego, przy wągrowieckiej 
farze odbyła się uroczystość poświęcenia repliki sztandaru I Batalionu Saperów 
Wielkopolskich; 

31)  Na przełomie sierpnia i września 2018 r. 40-osobowa grupa młodzieży  
z trzech sekcji MKS Nielba Wągrowiec: piłki ręcznej, piłki nożnej  
i pływania, przebywała na wymianie sportowej młodzieży w partnerskim Adendorfie; 

32)  15 września 2018 r. najlepsi strażacy ochotnicy z Wielkopolski rywalizowali w Wągrowcu 
o zwycięstwo w VI Wojewódzkich Zawodach Sportowo-Pożarniczych OSP w grupie A i C. 
Udział w zawodach wzięło 27 kobiecych i 31 męskich drużyn (600 uczestniczek  
i uczestników); 
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33)  15 września 2018 r. na terenie Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych odbył się Piknik Profilaktyczny „Radość życia bez nałogów”. 
Podczas jego trwania Burmistrz Wągrowca przekazał przedstawicielom wągrowieckich 
szkół walizki z atrapami dopalaczy, które będą w poszczególnych szkołach cennymi 
pomocami dydaktycznymi; 

34)  16 września 2018 r. Burmistrz Wągrowca wręczył stypendia i nagrody najlepszym, 
najbardziej wyróżniającym się wągrowieckim uczniom; 

35)  19 września 2018 r. Burmistrz Wągrowca, wraz ze skarbnikiem miejskim, podpisali w 
Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu umowy na 
dofinansowanie budowy żłobka oraz kładki nad skrzyżowaniem rzek Wełny i Nielby  
o łącznej wartości 4.000.000,00 zł; 

36)  27 września 2018 r. Burmistrz Wągrowca odebrał z rąk Pierre’a Lévy’ego, Ambasadora 
Francji w Polsce, wyróżnienie dla Wągrowca w postaci tytułu EKO-Miasta 2018; 

37)  29 września 2018 r., na zaproszenie Hufca ZHP Wągrowiec, Burmistrz Wągrowca 
uczestniczył w obchodach 100-lecia jego istnienia; 

38)  Od 1 października 2018 r. Burmistrz Wągrowca wprowadził zarządzeniem bezpłatną 
komunikację autobusową dla wągrowczan na wszystkich liniach na terenie miasta; 

39)  4 października 2018 r. w hotelu Pietrak Burmistrz Wągrowca wręczył  
15 wągrowieckim parom małżeńskim medale przyznane przez Prezydenta RP za 
długoletnie pożycie małżeńskie; 

40)  5 października 2018 r. Burmistrz Wągrowca wziął udział w akcji „Żonkilowe pola 
nadziei”, organizowanej od lat w ramach ogólnopolskiej kampanii „Hospicjum to też 
życie” i mającej na celu zwiększenie świadomości społecznej oraz wsparcie dla 
wągrowieckiego hospicjum; 

41)  23 października 2018 r. Burmistrz Wągrowca wziął udział w jubileuszu 15-lecia 
Wągrowieckiego Towarzystwa „Amazonki”; 

42)  Podczas II dekady października 2018 r. oddano na terenie miasta dwie kolejne siłownie 
plenerowe: przy placu zabaw na Straszewie oraz na ścieżce spacerowej przy  
ul. Jeziornej nad Jeziorem Durowskim; 

43)  26 października 2018 r. Burmistrz Wągrowca podpisał umowę  
z przedstawicielem firmy BUD-MIX Budownictwo na budowę nowego budynku przy 
Przedszkolu nr 1 im. Jana Brzechwy w Wągrowcu; 

44)  14 listopada 2018 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wągrowcu kolejny rok  
z rzędu znalazł się w gronie wyróżnionych przez Samorząd Województwa 
Wielkopolskiego ośrodków pomocy z terenu Wielkopolski; 

45)  24 listopada 2018 r. Burmistrz Wągrowca uczestniczył w obchodach jubileuszu 60-lecia, 
zasłużonego dla miasta, Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Pałuckiej w Wągrowcu; 

46)  5 grudnia 2018 r. Burmistrz Wągrowca zorganizował konsultacje społeczne  
z mieszkańcami: rodzicami dzieci i radami rodziców przedszkoli i szkół,  
w sprawie modelu dostarczania posiłków do placówek oświatowych; 
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47)   8 grudnia 2018 r. Burmistrz Wągrowca uczestniczył w obchodach  
V rocznicy działania Wągrowieckiego Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego im. 
Stanisława Przybyszewskiego oraz 100. rocznicy śmierci Carla Bussego. 

2. Wykaz inwestycji realizowanych w 2018 r.: 

1) Zbudowano plac zabaw przy funkcjonującym przedszkolu nr 1 w Wągrowcu, przy ul. 
Kcyńskiej. W ramach inwestycji wymieniono większość urządzeń zabawowych na 
nowe, zamontowano dodatkowe urządzenia oraz zmieniono całe zagospodarowanie 
istniejącego placu zabaw; 

2) Przystąpiono do rozbudowy istniejącego Przedszkola nr 1 w Wągrowcu przy 
ul. Kcyńskiej o dwa oddziały, każdy dla grupy 25 dzieci; 

3) Zbudowano plac zabaw przy funkcjonującym Przedszkolu nr 6 w Wągrowcu przy ul. 
Lipowej. W ramach inwestycji wymieniono większość urządzeń zabawowych na nowe, 
zamontowano dodatkowe urządzenia oraz zmieniono całe zagospodarowanie 
istniejącego placu zabaw; 

4) Rozpoczęto budowę żłobka na Os. Wschód w Wągrowcu, przeznaczonego dla dwóch 
grup po 25 dzieci w każdym z oddziałów; 

5) Zbudowano linarium w Parku 600-lecia m. Wągrowiec; 

6) Zbudowano siłownie plenerowe przy ulicach Straszewskiej i Jeziornej; 

7) Zbudowano toaletę publiczną wraz z wykonaniem infrastruktury  
w Parku 600-lecia w Wągrowcu; 

8) Zbudowano plac zabaw przy kompleksie boisk sportowych na terenie Ośrodka Sporku 
i Rekreacji w Wągrowcu przy ul. Kościuszki; 

9) Zmodernizowano istniejący plac zabaw i wielofunkcyjne boisko przy ul. Zespołowej; 

10)  Zmodernizowano istniejący plac zabaw przy OSP w Wągrowcu.  
W ramach inwestycji usunięto stare zabawki, a w ich miejsce dostarczono  
i zamontowano nowe; 

11)  Zbudowano nową salę gimnastyczną przy funkcjonującej Szkole Podstawowej nr 3 
przy ul. Letniej; 

 

12)  Zbudowano ul. Kazimierza Bonowskiego i Włodzimierza Kowalskiego  
w Wągrowcu – etap I; 

 
13)  Przebudowano ulicę Krótką wraz z przebudową drogi i miejsc postojowych przy 

Szkole Podstawowej nr 2; 
 

14)  Zmodernizowano oświetlenie LED w ul. Kościuszki – 51 punktów świetlnych; 
 

15)  Wybudowano oświetlenie LED w ul. Krótkiej (10 punktów); 
 

16)  Wykonano ciąg pieszo-rowerowy w ul. Gnieźnieńskiej (współfinansowanie). 
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W okresie sprawozdawczym w Gminie Miejskiej Wągrowiec realizowane były 

następujące strategie i programy: 

 

A. Strategia Rozwoju Miasta Wągrowca do 2020 roku: 

 

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

1.1. Rozwój działalności oświatowej, edukacyjnej i kulturalnej 

1.1.1. Lokalny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży 

1.2. Rozwój działalności sportowej i rekreacyjnej oraz zagospodarowanie czasu wolnego 

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. Rozwój usług opieki i pomocy społecznej 

1.4.1. Program Senior 60+ 

1.4.2. Program Wągrowiecka Rodzina 3+ 

1.5.  Rozwój usług transportu zbiorowego 

1.5.1. Polityka Zrównoważonej Mobilności Miejskiej na lata 2016-2026 "Wągrowiec 
miasto zrównoważonej mobilności” 

 

2. Rozbudowa infrastruktury komunalnej miasta 

2.1.  Rewitalizacja obszarów problemowych miasta 

2.1.1. Program Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Wągrowca za rok 2018 

2.1.2. Lokalny Program Rewitalizacji miasta Wągrowca na lata 2017-2025 

 

3. Rozwój gospodarczy miasta: 

3.1. Kreowanie pozytywnego i wyrazistego wizerunku miasta 

3.1.1. Strategia promocji produktu turystycznego (SPPT) pn. „Wągrowiec perłą w 
koronie jezior – promocja walorów turystycznych miasta na lata 2011-2018r.” 

3.1.2. Zarządzanie rynkiem pracy 

3.1.3. Program „Razem Skuteczniej Bis” 

 



10 

 

4. Rozwój usług i infrastruktury IT (technologii informacyjnej) 

4.1. Rozwój usług IT skierowanych do mieszkańców 

4.1.1. Polityka Zrównoważonej Mobilności Miejskiej na lata 2016-2026 "Wągrowiec 

miasto zrównoważonej mobilności” 

 

B. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie miasta Wągrowca w 2018 roku 

C. Program Ochrony Środowiska 

D. Program Usuwania Azbestu 

E. Gospodarka Odpadami Komunalnymi. 
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A. Strategia Rozwoju Miasta Wągrowca 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 miasta 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.  

 

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. 

Cel 2: Rozbudowa infrastruktury komunalnej miasta. 

Cel 3: Rozwój gospodarczy miasta. 

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

w ramach których sformułowano szereg projektów strategicznych. 

Założenia przyjęte w Strategii stanowią punkt odniesienia dla przyjętych  

i realizowanych przez Miasto oraz jednostki organizacyjne Gminy Miejskiej Wągrowiec 

dokumentów programowych. 

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

1.1 Rozwój działalności oświatowej, edukacyjnej i kulturowej 

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

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

- kontynuacja zajęć edukacyjnych w zakresie promocji tradycji i kultury regionu, ze szczególnym 
uwzględnieniem tematów zwiększających świadomość obecności Wągrowca na Szlaku 
Piastowskim. 
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Wydarzenia kulturalne i historyczne realizowane w 2018 roku: 

1) wydarzenia kulturalne: 
a) wystawy - 12 
b) koncerty - 3 
c) warsztaty - 28 
d) konkursy - 3 
e) wycieczki z przewodnikiem – 92  
f) inne: sesja popularnonaukowa w ramach Międzynarodowego Dnia Ochrony 

Zabytków („Dzwonowo zaginione miasto”); XIV Międzywojewódzki Konkurs 
na Sztukę Ludową Pałuk w twórczości Dzieci, Młodzieży i Ich Opiekunów, 

2) wydarzenia historyczne: XXI Festyn Cysterski, Europejska Noc Muzeów, Muzeum 

po Zmierzchu. 

 

2) wzbogacenie oferty kulturalnej za pośrednictwem Miejskiego Domu Kultury; 

- wzbogacenie oferty kulturalnej o nowe wydarzenia, 

- kontynuacja zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży oraz poszerzenie oferty; 

1) wydarzenia kulturalne realizowane w 2018 roku: 
g) wystawy – 10 
h) koncerty – 65 
i) warsztaty – 72 
j) spotkania autorskie/ze sportowcami/ znanymi ludźmi – 3 
k) spektakle – 12 
l) konkursy – 8 
m) zawody/wydarzenia o charakterze sportowo-rekreacyjnym – Strefa Kibica – 

3 
n) inne – 16 (w tym konferencje, charytatywne, prelekcje, spotkania, wykłady, 

festiwale i przeglądy artystyczne) 
o) seanse filmowe – 1220, 

2) najważniejsze wydarzenia: Wągrowiecka Majówka, Dni Wągrowca, Siła Muzyki 
Radia Zet, Koncert Pamięci Poległych w Walce o Niepodległość, Koncert 
Operetkowy 10 Tenorów, ROCK NOC,  Otwarcie 50-tego Lata na Pałukach  
i I urodziny Waszego Radia, 

3) nowe wydarzenia zrealizowane w 2018 roku, które będą kontynuowane  
w kolejnych latach): Gala operetkowa i warsztaty baletowe dla dzieci  
z pokazem, Trio Koncerty Bluesowe i Jazzowe, Scena Przedszkolaka, Koncert 

Pamięci Poległych w Walce o Niepodległość, 

- przyznanie dotacji na zakup projektora cyfrowego do kina oraz (dotacja zewnętrzna w 2018 
roku na projekt pn. „Zakup sprzętu do projekcji cyfrowych o rozdzielczości 2K w standardzie 
DCI, przez Miejski Dom Kultury w Wągrowcu - etap nr 1” - dofinansowanie z Polskiego 
Instytutu Sztuki Filmowej), 

- przyznanie dotacji na remont sali na piętrze (dotacja zewnętrzna) - zaadaptowanie tej sali  
w mini kino, w którym powstanie także scena teatralna (dofinansowanie z Polskiego Instytutu 
Sztuki Filmowej), 
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-  remont Amfiteatru Miejskiego, 

-  wykonanie 10 tablic informacyjnych,   

-  remont wewnętrzny klatki schodowej w Miejskim Domu Kultury, 

-  doposażenie Miejskiego Domu Kultury m.in. zakup przyczepy samochodowej,  

- demontaż starych, zdewastowanych schodów Miejskiego Domu Kultury, odnowienie elewacji  
i uporządkowanie otoczenia budynku – powstanie kawiarenki plenerowej, 

- włączenie do budżetu Gminy Miejskiej Wągrowiec na rok 2019 r. zwycięskiego projektu pn. 
„Zadaszenie widowni Amfiteatru Miejskiego”. 

 

3) wzbogacenie oferty kulturalnej za pośrednictwem Miejskiej Biblioteki Publicznej; 

- kontynuacja działań mających na celu popularyzację czytelnictwa oraz zwiększenie liczby 
czytelników biblioteki. 

Wydarzenia kulturalne zrealizowane w 2018 roku: 

1) Wydarzenia kulturalne: 
a) Wystawy  - 38 
b) warsztaty - 130 
c) spotkania autorskie - 6 
d) konkursy - 17 
e) wydarzenia o charakterze sportowo-rekreacyjnym: – Edukacyjny piknik dla 

dzieci: „Owoce naszych lasów” – przygotowany przy współpracy Nadleśnictwa 
Durowo - 1 

f) wycieczki z przewodnikiem; „ śladami wągrowieckich powstańców” – wycieczka 
piesza po mieście z okazji Dni Wągrowca – 1; 

2) najważniejsze wydarzenia: Narodowe Czytanie, Noc Bibliotek, Spotkanie autorskie 
z Markiem Krajewskim; 

- zakup nowości wydawniczych, 2080 pozycji – zadanie pn. „Zakup nowości wydawniczych do 
bibliotek publicznych” współfinansowane ze środków zewnętrznych pochodzących z Biblioteki 
Narodowej; 

- malowanie i położenie paneli na podłogę w wypożyczalni i czytelni dla dorosłych. 

 

4) wzbogacenie oferty edukacyjnej i kulturalnej we współpracy z innymi instytucjami, w tym 
organizacjami pozarządowymi; 
 

- kontynuacja współorganizowania wydarzeń kulturalnych z udziałem organizacji 
pozarządowych; 

- kontynuacja rozprowadzania materiałów promocyjnych na różnego rodzaju imprezach 
kulturalnych;  
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- promocja kultury regionu w miastach partnerskich poprzez organizowanie wymiany młodzieży 
– w 2018 roku wymiana młodzieży (pływaków, piłkarzy ręcznych, piłkarzy nożnych) 
dofinansowana ze środków zewnętrznych – Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży; 

- dofinansowanie organizacji spotkań mieszkańców miast partnerskich w ramach Dni 
Wągrowca; 

- promocja kultury regionu w miastach partnerskich - udział bractwa strzeleckiego  
z Wągrowca w zawodach kurkowych w partnerskiej gminie Adendorf w Niemczech; 

- promocja kultury regionu w miastach partnerskich – udział młodzieży z niepełnosprawnościami 
w wystawie artystycznej w Adendorfie. 

 

1.1.1 Lokalny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci  
i Młodzieży: 

W oparciu o uchwałę Nr XVIII/131/201 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 28 kwietnia 2016 
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” 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”,  25 uczniom przyznano stypendium 
Burmistrza Miasta Wągrowca, a 19 uczniom przyznano nagrodę Burmistrza Miasta 
Wągrowca.  

Środki przeznaczone na wypłatę stypendium w okresie od września 2018 r. do czerwca 
2019 r. wynoszą 50.000,00 zł, a środki przeznaczone na wypłatę nagród wyniosły  
19.000,00 zł i pochodziły ze środków własnych Gminy Miejskiej Wągrowiec. 

 

1.2 Program Rozwój działalności sportowej i rekreacyjnej oraz 
zagospodarowanie czasu wolnego 

 

Program w 2018 roku realizował następujące zadania w ramach Strategii Rozwoju Miasta 
Wągrowca: 

1) budowa, rozbudowa i modernizacja obiektów sportowych, rekreacyjnych 
i gastronomiczno-hotelowych; 

- realizacja zwycięskiego projektu w ramach budżetu obywatelskiego na rok 2018 
dotyczącego budowy linarium w Parku 600-lecia; 

2) rozwój oraz zwiększenie jakości usług Ośrodka Sportu i Rekreacji; 

- promocja pola campingowo-caravaningowego nr 177 powstałego w 2017 r.; 

- budowa pełnowymiarowego boiska do piłki ręcznej plażowej; 

- modernizacja szatni w hali sportowo-widowiskowej OSiR w ramach ogólnopolskiego 
programu „Szatnia na medal”; 
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- przebudowa i podnoszenie standardu zaplecza pobytowego; 

- zagospodarowanie i uporządkowanie terenów rekreacyjnych na terenie OSiR; 

- wzbogacenie oferty zajęć sportowo-rekreacyjnych i tworzenie oferty kulturalnej  
i rekreacyjnej miasta o zasięgu ponadlokalnym; 

3) wzbogacenie oferty usługowej wągrowieckiego Aquaparku; 

- aktywizacja sekcji pływackich (Nielba Wągrowiec, MKP Wągrowiec, Lider Wągrowiec); 

- wprowadzenie atrakcyjnych ofert biletowych (Aqua Weekend, bilet dwugodzinny); 

4) budowa placów zabaw dla dzieci; 

- budowa i modernizacja wągrowieckich placów zabaw (przy Przedszkolu nr 1  
i Przedszkolu nr 6, przy ul. Zespołowej, przy siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej, na 
terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji); 

- budowa siłowni plenerowych przy placu zabaw na Straszewie oraz na ścieżce 
spacerowej przy ul. Jeziornej nad Jeziorem Durowskim,  przy placu zabaw przy ulicy 
Zespołowej, przy placu zabaw obok siedziby Ochotniczej Straży Pożarnej - przy ul. 
Powstańców Wlkp.; 

5) przygotowanie i realizacja programu zagospodarowania czasu wolnego dla młodzieży; 

- wzbogacanie, organizacja ofert kulturalnych przy współpracy z jednostkami 
upowszechniania kultury; 

- organizacja zajęć sportowych, rekreacyjnych, promowanie zdrowego, bezpiecznego 
stylu życia przy współudziale Ośrodka Sportu i Rekreacji, Aquaparku i organizacji 
pozarządowych; 

6) wzbogacanie oferty sportowej i rekreacyjnej oraz zagospodarowanie wolnego czasu we 
współpracy z innymi instytucjami, w tym organizacjami pozarządowymi. 
 

1.2.1 Program Młody Wągrowczanin+ 

W 2018 roku Gmina Miejska Wągrowiec kontynuowała realizację Programu Młody 
Wągrowczanin+ na podstawie uchwały Nr XXXIII/223/2017 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 
22 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu Młody Wągrowczanin+. Program wszedł w 
życie 1 września 2017 roku i do 31 grudnia 2018 r. wydano łącznie 2347 Kart Młodego 
Wągrowczanina. W roku 2018 wydano 195 Kart. 
Z Programu mogą korzystać mieszkańcy Wągrowca w wieku 7-18 lat, a otrzymana bezpłatnie 
Karta upoważnia uczestników Programu do korzystania ze zniżek partnerów Programu.  
W 2018 roku do Programu przystąpił jeden nowy partner. Łącznie w 2018 roku uczestnicy 
Programu mogli korzystać ze zniżek 3 partnerów. 
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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” 

Gmina Miejska Wągrowiec w 2018 r. przystąpiła do programu opracowanego przez Starostwo 
Powiatowe w Wągrowcu pn. „Program profilaktyki w zakresie zakażeń wirusem brodawczaka 
ludzkiego HPV typ 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52i 58 w powiecie wągrowieckim na lata 2018-
2020”. Głównym celem programu jest poprawa profilaktyki pierwotnej w zakresie szczepień 
ochronnych w celu obniżenia liczby osób zakażonych wirusem HPV, który może wywoływać raka 
szyjki macicy, raka sromu, pochwy, odbytu, brodawki narządów płciowych, nowotworów  głowy 
i szyi. W tym zakresie przeprowadzana jest edukacja zdrowotna społeczeństwa.  

W celu realizacji programu podjęto Uchwałę Nr XLVIII/323/2018 Rady Miejskiej  
w Wągrowcu z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie wyrażenia woli udziału gminy  
w projekcie szczepień ochronnych. Zawarto Porozumienie nr OR.031.13.2018   
w dniu 27 sierpnia 2018 r. między Powiatem Wągrowieckim a Gminą Miejską Wągrowiec oraz 
zawarto Umowę nr OR.032.215.2018 w dniu 27 sierpnia 2018 r. pomiędzy Powiatem 
Wągrowieckim a Gminą Miejską Wągrowiec w sprawie przekazania dotacji dla Powiatu 
Wągrowieckiego na realizację programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki w zakresie 
zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV typ 6, 11, 16, 18,31, 33, 45, 52 i 58 w powiecie 
wągrowieckim na lata 2018-2020”. W 2018 r. zaszczepiono 69 dziewcząt. 

 

1.4 Program Rozwój usług opieki i pomocy społecznej 

Program realizował w 2018 roku następujące zadanie w ramach Strategii Rozwoju Miasta 

Wągrowca do 2020 roku: opieka nad osobami starszymi, niepełnosprawnymi oraz wykluczonymi 

społecznie we współpracy z innymi instytucjami, w tym organizacjami pozarządowymi. 

1.4.1 Program Senior 60+ 

W 2018 roku Gmina Miejska Wągrowiec kontynuowała realizację Programu Senior 60+ na 
podstawie uchwały Nr XVII/120/2016 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 23 marca 2016 r.  
w sprawie przyjęcia Programu Senior 60+. Program wszedł w życie 1 czerwca 2016 roku i do  
31 grudnia 2018 r. wydano łącznie 3889 Wągrowieckich Kart Seniora. W roku 2018 wydano 453 
Karty. Z Programu mogą korzystać mieszkańcy Wągrowca, którzy ukończyli 60. rok życia,  
a otrzymana bezpłatnie Karta upoważnia uczestników Programu do korzystania ze zniżek 
partnerów Programu. W 2018 roku do Programu przystąpiło dwóch nowych partnerów. Łącznie 
w 2018 roku seniorzy mogli korzystać ze zniżek 45 partnerów. 
 

1.4.2 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 Karty Dużej Rodziny 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 
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terenie własnej gminy, jak i całego kraju. Dzięki Karcie osoby z rodzin wielodzietnych mogą 
korzystać m. in. z: 

1) ustawowych zniżek na przejazdy kolejowe - rodzice lub małżonkowie rodziców: 37% na 
bilety jednorazowe oraz 49% na bilety miesięczne; 

2) zniżek w opłatach paszportowych – 75% w przypadku dzieci i 50% w przypadku 
rodziców i małżonków rodziców; 

3) darmowych wstępów do parków narodowych. 

W 2018 roku złożono dwie nowe deklaracje partnerstwa w Programie Wągrowiecka Rodzina 3+, 
w wyniku których zawarto z przedsiębiorcami porozumienia na czas nieokreślony. Łącznie  

w Programie uczestniczy obecnie 45 partnerów. 

 

Liczba rodzin wielodzietnych posiadających Karty Dużej Rodziny wynosi: 

1) dla nowych rodzin posiadających kartę: 

a) tradycyjną – 20 (w sumie 340); 

b) elektroniczną – 36; 

2) dla nowych osób, którym przyznano kartę: 

a) tradycyjną –  120 (w sumie 1726); 

b) elektroniczną – 108. 

 

 

1.5 Program: Rozwój Usług transportu zbiorowego 

1.5.1 Polityka Zrównoważonej Mobilności Miejskiej na lata 2016-2026 

„Wągrowiec miasto zrównoważonej mobilności” 

W 2018 roku kontynuowano realizację projektu pn. "Poprawa stanu transportu publicznego 

miasta Wągrowca poprzez zakup niskoemisyjnych autobusów oraz budowę i przebudowę 

infrastruktury transportowej wraz z działaniami promocyjnymi" współfinansowanego przez Unię 

Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.  

W ramach projektu w 2018 roku do Wągrowca trafiły trzy niskoemisyjne autobusy wyposażone 

w wysokosprawne układy napędowe o obniżonej emisji spalin (czwarty trafił do miasta w 2017 

roku).  
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2. Rozbudowa infrastruktury komunalnej miasta 

2.1 Program: Rewitalizacja obszarów problemowych 

2.1.1 Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Wągrowca za rok 2018 

Ustawa z 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w 
art. 41 ust. 1 stanowi, iż prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem 
problemów alkoholowych należy do zadań własnych gminy. Działania te ustawa ujmuje  
w sześciu punktach cytowanego przepisu i należą do nich w szczególności: 

1) zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych 
od alkoholu; 

2) udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy 
psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie; 

3) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej  
w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii,  
w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć 
sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych 
programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych; 

4) wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej 
rozwiązywaniu problemów alkoholowych; 

5) podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych  
w art. 131 i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela 
publicznego; 

6) wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów 
integracji społecznej. 

Podobnie zadania gminy wytycza ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 r., 
która w art. 10 stanowi, iż przeciwdziałanie narkomanii należy do zadań własnych gminy  
i obejmuje: 

1) zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych 
i osób zagrożonych uzależnieniem; 

2) udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy 
psychospołecznej i prawnej; 

3) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej  
w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, 
w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz 
dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-
wychowawczych i socjoterapeutycznych; 

4) wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących 
rozwiązywaniu problemów narkomanii; 
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5) pomoc społeczną osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych, dotkniętych 
ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych 
osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego; 

Realizacja powyższych zadań prowadzona była w postaci Programu Profilaktyki  
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta 
Wągrowca za rok 2018, przyjętego do realizacji przez Radę Miejską  
w Wągrowcu uchwałą Nr XXXIX/267/2017 z dnia 28 listopada 2017r., na wykonanie którego 
przeznaczone zostały środki finansowe w kwocie 789.584,00 zł (40.000,00 zł – zwalczanie 
narkomanii, 749.584,00 zł – przeciwdziałanie alkoholizmowi). 

 

2.1.2 Lokalny Program Rewitalizacji miasta Wągrowca na lata 2017-2025 

 

Główne projekty rewitalizacyjne Projektu stanowią: 

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 rzeki Wełny 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. 
 

3. Rozwój gospodarczy miasta: 

3.1 Program: Kreowanie pozytywnego i wyrazistego wizerunku miasta: 

Program realizował następujące zadanie w ramach Strategii Rozwoju Miasta Wągrowca do 2020 

roku: opracowanie i realizacja strategii promocji miasta. 

W ostatnich latach wizerunek Wągrowca zaczął się krystalizować jako atrakcyjne miejsce do 

życia (zamieszkania, pracy, wypoczynku), w którym większość potrzeb można zaspokoić na 

miejscu. Potwierdzeniem tego jest nowa wizja miasta:  
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„Wągrowiec to nowoczesne i atrakcyjne gospodarczo miasto, zaspokajające większość potrzeb 

swoich mieszkańców, z dogodnym połączeniem zarówno drogowym, jak i kolejowym - przez 

Poznań - z Europą”. 

 

3.1.1 Strategia promocji produktu turystycznego (SPPT) pn. „Wągrowiec 

perłą w koronie jezior – promocja walorów turystycznych miasta na 

lata 2011-2018r.” 

 

Rok 2018 kończył okres realizacji Strategii promocji produktu turystycznego (SPPT) pn. 
„Wągrowiec perłą w koronie jezior – promocja walorów turystycznych miasta na lata 2011-
2018”. 

W 2018 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 przede wszystkim za sprawą dwóch wyróżnień, które otrzymał. Pierwsze z nich to 
wyróżnienie w konkursie, który organizują Ambasada Francji w Polsce oraz Centrum 
UNEP/GRID-Warszawa – „EKO-MIASTO 2018”: Wągrowiec otrzymał wyróżnienie w kategorii 
mobilność zrównoważona. Drugim wyróżnieniem było zwycięstwo w konkursie „Dworzec Roku”. 

Prowadzono również promocję wydarzeń kulturalnych oraz historii Wągrowca  
w ramach ogólnopolskiej imprezy „Weekend na Szlaku Piastowskim”. Ponadto wykonano  
i zamontowano specjalne oznakowanie miejsc historycznych znajdujących się na Szlaku 
Piastowskim. 

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 przedsiębrano także 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; 
4) komunikacja wewnętrzna z mieszkańcami (np. wydawanie biuletynu  samorządowego, 

wersja papierowa i online „Wagrowczanie.pl”); 
5) wsparcie ze strony Urzędu Miejskiego dla lokalnych inicjatyw poprzez sponsorowanie  

przez miasto wydarzeń, pomysłów zgłaszanych przez mieszkańców, lokalne instytucje, 
organizacje społeczne czy zawodowe. 
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3.2 Zarządzanie rynkiem pracy 

3.2.1 Program „Razem Skuteczniej Bis” 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wągrowcu w okresie od września do końca grudnia 2018 
roku wspólnie z Powiatowym Urzędem Pracy w Wągrowcu realizował program „Razem 
Skuteczniej Bis”, który był skierowany dla osób długotrwale bezrobotnych. 

Celem Programu była integracja usług świadczonych przez powiatowe urzędy pracy i instytucje 
pomocy społecznej województwa wielkopolskiego na rzecz wyżej wymienionych osób. 

W Programie udział wzięły 3 kobiety: matki samotnie wychowujące dzieci, których udział  
w Programie pozwoli na podjęcie pracy zarobkowej. Program „Razem Skuteczniej Bis” 
spowodował wzrost aktywności klientów MOPS w sferze zarówno zawodowej, jak i społecznej. 

 

4. Rozwój infrastruktury IT (technologii informacyjnej) 

4.1 Rozwój usług IT skierowanych do mieszkańców 

4.1.1 Polityka Zrównoważonej Mobilności Miejskiej na lata 2016-2026 

"Wągrowiec miasto zrównoważonej mobilności 

Na potrzeby usprawnienia i ułatwienia korzystania z komunikacji miejskiej wprowadzono 
wizualny i głosowy system informacji pasażerskiej, na potrzeby którego: 

- zamontowano 7 tablic elektronicznych przy wiatach przystankowych celem informowania 
pasażera o rzeczywistym czasie przyjazdu autobusu na przystanek, z informacją o numerze 
linii oraz czasie zliczanym wstecz, 

- zamontowano w eksploatowanych autobusach modułu informacji głosowej –  
8 szt., kamer monitorujących – 12 szt. oraz wyświetlaczy LCD – 8 szt. 

 

 

 

B. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie miasta Wągrowca w 2018 roku 

 
W roku 2018, realizując Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi, zapewniono opiekę  
w schronisku 13 kotom i 22 psom. Na koszt Gminy dokonano także kastracji 90 kotów i kotek 
wolnożyjących oraz poddano także leczeniu 34 koty i kotki wolnożyjące. 

Schronisko, poprzez swoje akcje, przekazało do adopcji 43 zwierzęta. Łącznie przeprowadzono 
61 interwencji, mających na celu odłowienie lub zabezpieczenie zwierząt bezdomnych. Koszty, 
jakie poniosła Gmina Miejska na odłów i utrzymanie zwierząt w schronisku, przeprowadzenie 
niezbędnych testów, kastracje oraz leczenie zwierząt, wyniosły: 121.555,13 zł. 
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C. 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. 

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, jak 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, 
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6) ograniczenie uciążliwości związanych z hałasem przemysłowym, 
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. 

 

D. 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 

Rady Miejskiej w Wągrowcu nr XXIV/173/2008 z dnia 30 października 2008 r. Corocznie 
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mieszkańcy otrzymują wsparcie w postaci darmowego odbioru i kosztów utylizacji azbestu, 

które pokrywa Gmina. Łącznie od początku funkcjonowania programu zrealizowano 312 

wniosków na odbiór i utylizację wyrobów azbestowych, z czego 47 wniosków w roku 2018. 

W 2018 r. usunięto 69,18 Mg azbestu (6.289,27 m2); koszty usunięcia azbestu wyniosły 

22.138,24 zł (14.168,47 zł – z budżetu Gminy, 7.969,77 zł – z dotacji). 

E. Gospodarka 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 2018 r. liczba zameldowanych osób 
wynosiła 24 506. W deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi ujętych zostało 22 501 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 2018 r. objęto  
4 463 nieruchomości, z czego 3 806 stanowiły nieruchomości zamieszkałe (85,28%), 559 
nieruchomości niezamieszkałe (12,53%), 89 nieruchomości w części zamieszkałe i w części 
niezamieszkałe (1,99%) oraz 9 nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub 
inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez część 
roku (0,20%). 
 
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 kwietnia 2018 roku obowiązywały następujące stawki opłat:  

a) nieruchomości zamieszkałe: 
- odpady zbierane selektywnie: 13 zł/osobę/miesiąc, 
- odpady zbierane nieselektywnie: 22 zł/osobę/miesiąc, 

b) nieruchomości niezamieszkałe: 

pojemność pojemnika 

stawka opłaty 

odpady 
zbierane 

selektywnie 

odpady 
zbierane 

nieselektywnie 

60 l 15,00 zł 21,00 zł 

120 l 22,00 zł 31,00 zł 

240 l 31,00 zł 44,00 zł 

1 100 l 126,00 zł 173,00 zł 

4 000 l 327,00 zł 446,00 zł 

5 000 l 406,00 zł 553,00 zł 

7 000 l 574,00 zł 781,00 zł 
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pojemność pojemnika 

stawka opłaty 

odpady 
zbierane 

selektywnie 

odpady 
zbierane 

nieselektywnie 

10 000 l 775,00 zł 1 054,00 zł 

prasokontener  
5 000 l 609,00 zł 830,00 zł 

prasokontener  
10 000 l 1 163,00 zł 1 582,00 zł 

prasokontener  
15 000 l 1 707,00 zł 2 323,00 zł 

prasokontener  
20 000 l 2 241,00 zł 3 026,00 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: 
- odpady zbierane selektywnie: 20 zł/letniskowy lub inna nieruchomość 

wykorzystywaną na cele rekreacyjno-wypoczynkowe/rok; 
- odpady zbierane nieselektywnie: 30 zł/letniskowy lub inna nieruchomość 

wykorzystywaną na cele rekreacyjno-wypoczynkowe/rok. 
 

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:  

a) Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. Toniszewo 31, 62-104 
Pawłowo Żońskie; 

b) RHENUS Recycling Polska Sp. z o.o., ul. Pańska 73, 00-834 Warszawa; 
c) Zakład Przerobu Stłuczki Szklanej, ul. Wawelska 107, 64-920 Piła; 
d) RECYKLER Organizacja Odzysku S.A. ul. Letnia 3, 63-100 Śrem; 
e) REMONDIS Elektrorecykling Sp. z o.o., Zakład Przetwarzania Zużytego Sprzętu 

Elektrycznego i Elektronicznego, ul. Pryncypalna 123/134, 93-373 Łódź; 
f) REMONDIS Glass Recycling Polska Sp. z o.o., ul. Wawelska 107, 64-920 Piła; 
g) RUTEN Gospodarka Odpadami Przemysłowymi, ul. Kolejowa 32, 64-020 Czempiń; 
h) ZZO Rudna Wielka CHEMEKO System, Rudna Wielka, 56-210 Wąsocz. 

 
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. 
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W ww. rejestrze wpisane są następujące przedsiębiorstwa: 
 

a) ALTVATER PIŁA Sp. z o.o. w Pile, ul. Łączna 4a, 64-920 Piła; 
b) REMONDIS Sanitech Poznań Sp. z o.o. Oddział Wągrowiec, ul. Skocka 13a, 62-100 

Wągrowiec; 
c) EKO-TOM Turguła S.J., ul. Poligonowa 1, Bolechowo, 62-005 Owińska; 
d) Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Artur Zys, ul. Warszawska 2, 62-020 Swarzędz; 
e) Zakład Usług Komunalnych i Transportowych Henryk Siwiński, ul. Boguniewska 8, 64-610 

Rogoźno; 
f) Przedsiębiorstwo Komunalno-Transportowe "ORDO" Marek Friebe, ul. Gdyńska 131, 62-

004 Czerwonak; 
g) P.P.H.U. "WSPÓLNOTA" Anna Michalska & Mieczysław Jarzembowski, ul. Rogozińska 12, 

62-085 Skoki; 
h) CRP Sp. z o.o. os. Orła Białego 51/5, 61-251 Poznań; 
i) ALBA S.A., ul. A. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław; 
j) Zakład Oczyszczania Miasta Sp. z o.o. w Świdnicy, ul. Metalowców 4, 58-100 Świdnica 

Oddział Żnin, ul. Jasna 2a, 88-400 Żnin; 
k) 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. 
Przedsiębiorcy oraz inni właściciele nieruchomości niezamieszkałych, mogą dostarczać do 
PSZOK wyłącznie szkło, papier, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe oraz 
odpady zielone.  
W 2018 r. w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów zebrano 332,322 Mg odpadów.  
W 2018 r. od właścicieli nieruchomości znajdujących się na terenie Wągrowca odebrano 10 
632,708 Mg odpadów. 
 
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nakłada na gminę obowiązek osiągnięcia 
odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku oraz 
ograniczenia masy odpadów komunalnych przekazywanych do składowania. Wyliczenie ww. 
poziomów odbywa się na podstawie sprawozdań firmy odbierającej odpady od właścicieli 
nieruchomości. W 2018 roku: 

a) poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw 
sztucznych i szkła osiągnął wartość 55,14% czyli powyżej poziomu wymaganego, 
wynoszącego 30% dla 2018 r. 

b) poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami 
innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych osiągnął wartość 100% 
czyli powyżej poziomu wymaganego, wynoszącego 50% dla 2018 r.  
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c) poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 
przekazywanych do składowania osiągnął 0% czyli poniżej poziomu wymaganego, 
wynoszącego  40% dla 2018 r.  

Z powyższych wyliczeń wynika, że wszystkie wymagane w ustawie poziomy recyklingu, 
przygotowania do ponownego użycia i odzysku oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych 
przekazywanych do składowania osiągnęły prawidłowe wartości. 

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 2018 r. kształtowały się następująco: 

1) koszt odbioru i zagospodarowania odpadów zmieszanych – kwota 4.066.121,28 zł, 

2) koszt odbioru i zagospodarowania odpadów zebranych selektywnie – kwota 
1.017.893,07 zł, 

3) koszty administracyjne – kwota 182.061,45 zł. 

Koszt całkowity – 5.266.075,80 zł. 

Należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 4.869.407,00 zł, 
zaś wpływy do budżetu z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 
4.707.136,31 zł.  

Powstały w 2018 roku deficyt został pokryty istniejącą nadwyżką z dotychczasowych lat 
funkcjonowania systemu. 
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II. Realizacja uchwał Rady Miejskiej w Wągrowcu  

z 2018 r. 

    

Lp. Nr uchwały Data 

podjęcia  

W sprawie/Wykonanie uchwały 

KADENCJA 2014-2018 

1. XLI/276/2018 
 

25.01.2018 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej 

w Wągrowcu na 2018 rok 

Wykonanie uchwały:  
Zatwierdzono plan pracy Rady Miejskiej w Wągrowcu na 2018 rok. 

2 XLI/277/2018 
 

25.01.2018 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji 

Rady Miejskiej w Wągrowcu na 2018 r. 

Wykonanie uchwały: 

Na mocy uchwały zatwierdzono: plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady 

Miejskiej w Wągrowcu na 2018 r.; plan pracy Komisji Budżetowej Rady 

Miejskiej w Wągrowcu na 2018 r.; plan pracy Komisji Rozwoju Miasta 

Rady Miejskiej w Wągrowcu na 2018 r.; plan pracy Komisji Edukacji, 

Kultury. Sportu i Polityki Społecznej Rady Miejskiej w Wągrowcu na 2018 

r. 

3 XLI/278/2018 
 

25.01.2018 o zmianie uchwały budżetowej na 2018 rok 

Wykonanie uchwały: 

Na mocy uchwały ustalono: 1) kwotę dochodów budżetu  

miasta na rok 2018 w wysokości 97.526.217,00 zł, w tym:  

dochody bieżące w kwocie 91.075.051,00 zł i dochody majątkowe  

w kwocie 6.451.166,00 zł; 2) kwotę wydatków budżetu miasta na rok 

2018 w wysokości 109.826.065,00 zł, w tym wydatki bieżące  

w kwocie 88.947.065,00 zł i wydatki majątkowe w kwocie 20.879.000,00 

zł. 

4 XLI/279/2018 
 

25.01.2018 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Miasta Wągrowca na lata 2018-2033 

Wykonanie uchwały: 

Wprowadzono zmiany w uchwale nr XL/272/2017 Rady Miejskiej 

w Wągrowcu w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Miasta Wągrowca na lata 2018-2033. 

5 XLI/280/2018 

 

25.01.2018 w sprawie wyboru metody ustalenia opłat za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki 
tej opłaty za pojemnik o określonej pojemności 

Wykonanie uchwały: 

Dokonano wyboru metod ustalenia opłat za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi na nieruchomościach, jako iloczyn liczby mieszkańców 

zamieszkujących daną nieruchomość i ustalenia stawki tej opłaty za 

pojemnik o określonej pojemności zgodnie z par. 2 ust. 1 lub par. 2 ust. 
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2. Uchwała uchylona uchwałą Rady Miejskiej  

w Wągrowcu Nr VIII/54/2019 z dnia 28 marca 2019 r. 

6 XLII/281/2018 
 

22.03.2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu 

Wielkopolskiemu 

Wykonanie uchwały: 

Udzielono pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu na 

realizację zadania pn. „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych 

przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji 

Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – 

dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitarnej (PKM)”. 

7 XLII/282/2018 
 

22.03.2018 w sprawie wykazu kąpielisk i określenia sezonu 
kąpielowego na terenie miasta Wągrowca na rok 2018 

Wykonanie uchwały: 

Na mocy uchwały określono wykaz kąpielisk na terenie miasta Wągrowca 

w roku 2018. 

 

8 XLII/283/2018 
 

22.03.2018 o zmianie uchwały budżetowej na 2018 rok  

Wykonanie uchwały: 

Na mocy uchwały ustalono: 1) kwotę dochodów budżetu  

miasta na rok 2018 w wysokości 97.982.757,00 zł, w tym: dochody 

bieżące w kwocie 91.531.591,00 zł i dochody majątkowe  

w kwocie 6.451.166,00 zł; 2) kwotę wydatków budżetu  

miasta na rok 2018 w wysokości 110.794.728,00 zł, w tym wydatki 

bieżące w kwocie 89.710.728,00 zł i wydatki majątkowe  

w kwocie 21.084.000,00 zł; 3) deficyt budżetu w wysokości 

12.811.971,00 zł został sfinansowany przychodami ze sprzedaży innych 

papierów wartościowych oraz przychodami z wolnych środków. 

9 XLII/284/2018 
 

22.03.2018 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Miasta Wągrowca na lata 2018-2033 

Wykonanie uchwały: 

Wprowadzono zmiany w uchwale nr XL/272/2017 Rady Miejskiej 

w Wągrowcu w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Miasta Wągrowca na lata 2018-2033. 

10 XLII/285/2018 
 

22.03.2018 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie miasta Wągrowca w 2018 roku. 
 

Wykonanie uchwały: 

Ustalono: 1) cel programu jako zapewnienie opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi i zapobieganie bezdomności zwierząt; 2) realizację 

programu przez: Gminę miejską Wągrowiec, FHU ZIBI – Schronisko 

CYWIL Zbigniew Chmielewski z Rybowa, lekarza weterynarii Pana 

Wojciecha Petryńskiego, Komendę Powiatową Policji w Wągrowcu, 

organizacje społeczne i fundacje. 
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11 XLII/286/2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

22.03.2018 w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie 
z wychowania przedszkolnego w przedszkolach 
prowadzonych przez Gminę miejską w Wągrowcu 

Wykonanie uchwały: 

Na mocy uchwały ustalono, iż przedszkola prowadzone przez Gminę 

miejską Wągrowiec zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie 

i opiekę w wymiarze – 5 godzin dziennie. 

12 XLII/287/2018 
 

22.03.2018 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 innych form 
wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby 
fizyczne i osoby prawne inne niż jednostka samorządu 
terytorialnego 

Wykonanie uchwały: 

Na mocy uchwały ustalono: 1)  tryb udzielania i rozliczania dotacji dla: 

szkół podstawowych, przedszkoli oraz innych form wychowania 

przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne inne 

niż jednostka samorządu terytorialnego; 2) tryb i zakres przeprowadzania 

kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji. Uchwała 

zmieniona uchwałą Rady Miejskiej w Wągrowcu nr L/338/2018 z dnia 

11.10.2018 r. 

13 XLII/288/2018 
 

22.03.2018 w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia 
odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających 
schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy miejskiej 
Wągrowiec 

Wykonanie uchwały: 

Na mocy uchwały określono zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w 

ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym 

z terenu Gminy miejskiej Wągrowiec. 

Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Wielkopolskiego nr KN-

I.4131.1.186.2018.3 z dnia 25 kwietnia 2018 r. stwierdzono nieważność 

uchwały ze względu na istotne naruszenie prawa. 

14 XLII/289/2018 
 

22.03.2018 w sprawie utworzenia samorządowej jednostki 

organizacyjnej "Centrum Usług Wspólnych w Wągrowcu" 

oraz nadania jej statutu 

Wykonanie uchwały: 

Na mocy uchwały z dniem 1.05.2018 utworzono jednostkę organizacyjną 

„Centrum Usług Wspólnych w Wągrowcu”. Uchwała zmieniona uchwałą 

nr XLIV/298/2018 z 29.05.2018 r. oraz uchwałą nr III/13/2018 z 

13.12.2018 r. 

15 XLII/290/2018 
 
 
 
 
 
 
 

 

22.03.2018 w sprawie podziału Gminy miejskiej Wągrowiec na okręgi 
wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby 
radnych wybieranych w okręgu 

Wykonanie uchwały: 

Dokonano podziału Gminy miejskiej Wągrowiec na 4 wielomandatowe 

okręgi wyborcze i określono liczbę radnych w poszczególnych okręgach. 
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16 XLII/291/2018 
 

22.03.2018 w sprawie podziału Gminy miejskiej Wągrowiec na stałe 
obwody głosowania 

Wykonanie uchwały: 

Dokonano podziału Gminy Miejskiej Wągrowiec na stałe obwody 

głosowania. 

17 XLIII/292/2018 
 

06.04.2018 o zmianie uchwały budżetowej na 2018 rok  

Wykonanie uchwały: 

Na mocy uchwały ustalono: 1) kwotę dochodów budżetu miasta na rok 

2018 w wysokości 97.983.307,00 zł, w tym: dochody bieżące w kwocie 

91.532.141,00 zł i dochody majątkowe w kwocie 6.451.166,00 zł;  

2) kwotę wydatków budżetu miasta na rok 2018 w wysokości 

115.090.778,00 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 89.814.778,00 zł  

i wydatki majątkowe w kwocie 25.276.000,00 zł; 3) deficyt budżetu  

w wysokości 17.107.471,00 zł został sfinansowany przychodami ze 

sprzedaży innych papierów wartościowych oraz przychodami z wolnych 

środków. 

18 XLIII/293/2018 
 

06.04.2018 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wągrowca na 

lata 2018-2033 

Wykonanie uchwały: 

Wprowadzono zmiany w uchwale nr XL/272/2017 Rady Miejskiej 

w Wągrowcu w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Miasta Wągrowca na lata 2018-2033. 

19 XLIV/294/2018 
 

29.05.2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz 

ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Wągrowca 

za 2017 r 

Wykonanie uchwały: 

Na mocy uchwały zatwierdzono sprawozdanie finansowe oraz 

sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Wągrowca za 2017 rok. 

20 XLIV/295/2018 
 

29.05.2018 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Wągrowca 

absolutorium z tytułu wykonania budżetu Miasta 

Wągrowca za 2017 r. 

Wykonanie uchwały: 

Z tytuły wykonania budżetu Miasta Wągrowca za rok 2017 udzielono 

Burmistrzowi Miasta Wągrowca absolutorium. 

21 XLIV/296/2018 
 

29.05.2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu 

Wielkopolskiemu 

Wykonanie uchwały: 

Udzielono pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu na 

realizację zadania pn. „Przebudowa drogi pieszo-rowerowej wzdłuż drogi 

wojewódzkiej nr 190 w Wągrowcu”. 
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22 XLIV/297/2018 
 

29.05.2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu 

Wielkopolskiemu 

Wykonanie uchwały: 

Udzielono pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu na 

realizację zadania pn. „Przebudowa chodnika z dopuszczeniem ruchu 

rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 190 w Wągrowcu na odcinku 

przejazd kolejowy – rondo Gnieźnieńskie”. 

 

23 XLIV/298/2018 
 

29.05.2018 w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia 
samorządowej jednostki organizacyjnej "Centrum Usług 
Wspólnych w Wągrowcu" oraz nadania jej statutu 

Wykonanie uchwały: 

Wprowadzono zmiany w uchwale nr XLII/289/2018. 

Centrum Usług Wspólnych rozszerzyło zakres obsługi o kolejne gminne 

jednostki organizacyjne Gminy Miejskiej Wągrowiec,  

o których mowa jest w przedmiotowej uchwale tj.:  

1) Miejską Biblioteką Publiczną w Wągrowcu; 

2) Miejski Dom Kultury w Wągrowcu; 

3) Muzeum Regionalne w Wągrowcu; 

4) Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wągrowcu; 

5) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wągrowcu; 

6) Miejski Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów  

Alkoholowych w Wągrowcu; 

7) Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Wągrowcu.”  

24 XLIV/299/2018 
 

29.05.2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Piła 

Wykonanie uchwały: 

Udzielono pomocy finansowej Gminie Piła w wysokości 16.821,00 zł na 

wychowanie w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w 2018 r.  

25 XLIV/300/2018 
 

29.05.2018 w sprawie przyjęcia do wykonania przez Gminę miejską 

Wągrowiec zadania z zakresu właściwości Powiatu 

Wągrowieckiego 

Wykonanie uchwały: 

Wyrażono zgodę na przejęcie przebudowy drogi nr 1626P (ul. Lipowa) w 

Wągrowcu przez Gminę miejską Wągrowiec zadania z zakresu 

właściwości Powiatu Wągrowieckiego. Ostatecznie zadania nie 

zrealizowano – przetarg unieważniono z uwagi na zbyt duże koszty 

budowy. 

26 XLIV/301/2018 
 

29.05.2018 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości 

stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Zakładu 

Gospodarki Mieszkaniowej w Wągrowcu 

Wykonanie uchwały: 

Wprowadzono zmiany w uchwale nr XXXIX/255/2014 i ustalono wysokość 

stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki 

Mieszkaniowej w Wągrowcu. 

27 XLIV/302/2018 29.05.2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok 
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 Wykonanie uchwały: 

Na mocy uchwały ustalono: 1) kwotę dochodów budżetu miasta na rok 

2018 w wysokości 101.620.538,21 zł, w tym: dochody bieżące w kwocie 

91.745.592,37 zł i dochody majątkowe w kwocie 9.874.945,84 zł;  

2) kwotę wydatków budżetu miasta na rok 2018 w wysokości 

116.532.895,94 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 90.213.895,94 zł  

i wydatki majątkowe w kwocie 26.319.000,00 zł; 3) deficyt budżetu w 

wysokości 14.912.357,73 zł został sfinansowany przychodami ze 

sprzedaży innych papierów wartościowych oraz przychodami z wolnych 

środków. 

28 XLIV/303/2018 
 

29.05.2018 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Miasta Wągrowca na lata 2018-2033 

Wykonanie uchwały: 

Wprowadzono zmiany w uchwale nr XL/272/2017 Rady Miejskiej 

w Wągrowcu w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Miasta Wągrowca na lata 2018-2033. 

29 XLIV/304/2018 
 

29.05.2018 w sprawie wyposażenia samorządowej instytucji kultury  

w nieruchomość 

Wykonanie uchwały: 

Na mocy uchwały Miejski Dom Kultury w Wągrowcu wyposażono 

w nieruchomość zabudowaną, zlokalizowaną w Wągrowcu przy 

ul. Kościuszki 55. 

30 XLIV/305/2018 
 

29.05.2018 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 

zabudowanej budynkiem niemieszkalnym 

Wykonanie uchwały: 

Wyrażono zgodę na zbycie nieruchomości – dz. nr 3540/3, zapisanej  

w księdze wieczystej PO1B/00019448/8. 

31 XLIV/306/2018 
 

29.05.2018 w sprawie nadania statutu Muzeum Regionalnemu 
w Wągrowcu 

Wykonanie uchwały: 

Nadano statut Muzeum Regionalnemu w Wągrowcu. 

32 XLIV/307/2018 
 

29.05.2018 w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na 
sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania 
miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy 
miejskiej Wągrowiec 

Wykonanie uchwały: 

Ustalono maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 

na terenie Gminy miejskiej Wągrowiec. 

33 XLIV/308/2018 
 

29.05.2018 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Wągrowca w rejonie ulic Kcyńskiej, 
11 Listopada i Rgielskiej 
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Wykonanie uchwały: 

Uchwalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta 

Wągrowca w rejonie ulic Kcyńskiej, 11 Listopada i Rgielskiej. Inwestorzy 

mogą prowadzić inwestycje bez występowania o warunki zabudowy. 

34 XLIV/309/2018 
 

29.05.2018 w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu 
ofert na realizację zadania publicznego z zakresu 
wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert 

Wykonanie uchwały: 

W związku z zapewnieniem warunków realizacji zadań z zakresu 
wychowania przedszkolnego dzieciom w publicznych przedszkolach 
prowadzonych przez Gminę miejską Wągrowiec nie zaistniała konieczność 
zastosowania uchwały. 

35 XLIV/310/2018 
 

29.05.2018 w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze 
w szkołach i przedszkolach oraz określenia 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, 
psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych 
i doradców zawodowych 

Wykonanie uchwały: 

Obniżono tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którzy otrzymali 

stanowisko kierownicze w szkole lub przedszkolu prowadzonych przez 

Gminę miejską Wągrowiec – od 1.09.2018 r. 

Na mocy rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Wielkopolskiego  

nr KN-I.4131.1.283.2018.3 z dnia 2 lipca 2018 r. stwierdzono nieważność 

§ 2 ust. 2 oraz § 3 pkt 6 i pkt 7 uchwały. 

36 XLIV/311/2018 
 

29.05.2018 o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego 

Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci  

i Młodzieży 

Wykonanie uchwały: 

Wprowadzono zmianę w uchwale nr XVIII/130/2016 Rady Miejskiej  

w Wągrowcu w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania 

Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży. 

37 XLIV/312/2018 
 

29.05.2018 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 

Wykonanie uchwały: 

Wprowadzono zmianę w uchwale nr XVIII/131/2016 Rady Miejskiej  

w Wągrowcu 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”. 
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38 XLIV/313/2018 
 

29.05.2018 w sprawie skargi dotyczącej działalności Burmistrza Miasta 

Wągrowca 

Wykonanie uchwały: 

Skargę H.G. na działalność Burmistrza Miasta Wągrowca uznano za 

bezzasadną. 

39 XLIV/314/2018 
 

29.05.2018 w sprawie skargi dotyczącej działalności Burmistrza Miasta 

Wągrowca 

Wykonanie uchwały: 

Skargę K. i T.O. na działalność Burmistrza Miasta Wągrowca uznano za 

bezzasadną. 

40 XLV/315/2018 
 

21.06.2018 o zmianie uchwały budżetowej na 2018 rok  

Wykonanie uchwały: 

Na mocy uchwały ustalono: 1) kwotę dochodów budżetu miasta na rok 

2018 w wysokości 102.652.838,21 zł, w tym: dochody bieżące w kwocie 

91.777.892,37 zł i dochody majątkowe w kwocie 10.874.945,84 zł;  

2) kwotę wydatków budżetu miasta na rok 2018 w wysokości 

115.737.163,94 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 90.881.163,94 zł  

i wydatki majątkowe w kwocie 24.856.000,00 zł; 3) deficyt budżetu  

w wysokości 13.084.325,73 zł został sfinansowany przychodami ze 

sprzedaży innych papierów wartościowych oraz przychodami z wolnych 

środków. 

41 XLV/316/2018 
 

21.06.2018 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Miasta Wągrowca na lata 2018-2033 

Wykonanie uchwały: 

Wprowadzono zmiany w uchwale nr XL/272/2017 Rady Miejskiej 

w Wągrowcu w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Miasta Wągrowca na lata 2018-2033. 

42 XLV/317/2018 
 

21.06.2018 w sprawie zamiany nieruchomości bez obowiązku 

dokonania dopłaty 

Wykonanie uchwały: 

Wyrażono zgodę na zamianę, bez obowiązku dokonania dopłaty, prawa 

własności nieruchomości miedzy Gminą Miejską Wągrowiec a Skarbem 

Państwa: 1) nieruchomości będących własnością Gminy Miejskiej Wągrowiec: 

dz. nr: 3357/5, 3357/13, 5555/2; 2) nieruchomości będących własnością 

Skarbu Państwa: dz. nr.: 2689, 1971/1, 1971/3, 2692/1, 2720, 2564, 2581, 

1229, 2421/1, 2421/3, 2691/1. Realizacja uchwały – 2019 r. 

43 XLV/318/2018 
 

21.06.2018 w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za 
pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych 
 

Wykonanie uchwały: 

Ustalono zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia  

i mieszkaniach chronionych. 
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44 XLV/319/2018 
 

21.06.2018 w sprawie przyjęcia od Województwa Wielkopolskiego 

zadania publicznego polegającego na zarządzaniu 

przystankami komunikacyjnymi, zlokalizowanymi w ciągu 

dróg wojewódzkich w granicach administracyjnych Gminy 

miejskiej Wągrowiec 

Wykonanie uchwały: 

Wyrażono zgodę na przyjęcie do realizacji zadania publicznego – 

zarządzanie przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi w ciągu dróg 

wojewódzkich w granicach administracyjnych Gminy. 

45 XLV/320/2018 
 

21.06.2018 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji 
stowarzyszeniom ogrodowym  

Wykonanie uchwały: 

Na mocy uchwały określono zasady, tryb postępowania, sposób 

rozliczania i kontrole wykorzystania dotacji stowarzyszeniom ogrodowym.  

46 XLV/321/2018 
 

21.06.2018 w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania dodatków 
do wynagrodzenia zasadniczego, wynagrodzenia 
wynagradzania za godziny ponadwymiarowe i godziny 
doraźnych zastępstw, przyznawania nagród i innych 
świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli 
zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych 
przez Gminę miejską Wągrowiec 

Wykonanie uchwały: 

Uchwalono regulamin określający wysokość i szczegółowe warunki 

przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli 

zatrudnionych w szkołach i przedszkolach Gminy – od 1 września 2018 r. 

47 XLV/322/2018 
 

21.06.2018 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrzowi Miasta 

Wągrowca 

Wykonanie uchwały: 

Ustalono miesięczne wynagrodzenie Burmistrza Miasta Wągrowca:  

1) wynagrodzenie zasadnicze – 4.800,- zł, 2) dodatek funkcyjny – 2.100,- 

zł, 3) dodatek za wysługę lat – 768 zł, 4) dodatek specjalny – 2.760,- zł. 

48 XLVIII/323/2018 
 

09.08.2018 w sprawie wyrażenia woli udziału gminy w projekcie 

szczepień ochronnych 

Wykonanie uchwały: 

Wyrażono wolę udziału Gminy miejskiej Wągrowiec w projekcie: 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”. 

49 XLVIII/324/2018 
 
 
 
 
 
 
 

09.08.2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu 

Wielkopolskiemu 

Wykonanie uchwały: 

Udzielono Województwu Wielkopolskiemu pomoc finansową z budżetu 

Gminy miejskiej Wągrowiec na realizację zadania pn. „Przebudowa 
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chodnika z dopuszczeniem ruchu rowerowego w ciągu drogi 

wojewódzkiej nr 190 w Wągrowcu na odcinku przejazd kolejowy – rondo 

Gnieźnieńskie”. 

50 XLVIII/325/2018 
 

09.08.2018 o zmianie uchwały budżetowej na 2018 rok  

Wykonanie uchwały: 

Na mocy uchwały ustalono: 1) kwotę dochodów budżetu 

miasta na rok 2018 w wysokości 105.787.463,45 zł, w tym:  

dochody bieżące w kwocie 92.912.517,61 zł i dochody majątkowe  

w kwocie 12.874.945,84 zł; 2) kwotę wydatków budżetu 

miasta na rok 2018 w wysokości 118.299.231,90 zł, w tym wydatki 

bieżące w kwocie 91.476.231,90 zł i wydatki majątkowe w kwocie 

26.823.000,00 zł; 3) deficyt budżetu w wysokości 12.511.768,45 zł został 

sfinansowany przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych 

oraz przychodami z wolnych środków. 

51 XLVIII/326/2018 
 

09.08.2018 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Miasta Wągrowca na lata 2018-2033 

Wykonanie uchwały: 

Wprowadzono zmiany w uchwale nr XL/272/2017 Rady Miejskiej 

w Wągrowcu w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Miasta Wągrowca na lata 2018-2033. 

52 XLVIII/327/2018 
 

09.08.2018 w sprawie emisji obligacji Miasta Wągrowca oraz 

określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu 

Wykonanie uchwały: 

Na mocy uchwały Miasto Wągrowiec wyemitowało obligacje, będące 

obligacjami na okaziciela, na łączną kwotę 10.000.000,00 zł w łącznej 

liczbie 10.000 sztuk o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda. Uchwała 

została zmieniona uchwałą Nr IIII/9/2018 z 13.12.2018. W 2018r. 

przeprowadzono emisję obligacji komunalnych na łączną kwotę 

8.000.000,00 zł. 

53 XLVIII/328/2018 
 

09.08.2018 w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczenia 

wody i odprowadzania ścieków i przekazania go do 

zaopiniowania organowi regulacyjnemu 

Wykonanie uchwały: 

Przyjęto projekt Regulaminu dostarczenia wody i odprowadzania ścieków. 

 

54 XLIX/329/2018 
 

13.09.2018 w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla 
przeprowadzenia wyborów do Rady Miejskiej 
w Wągrowcu, Rady Powiatu Wągrowieckiego i Sejmiku 
Województwa Wielkopolskiego oraz wyborów Burmistrza 
Miasta Wągrowca, zarządzonych na dzień 21 października 
2018 r. 

Wykonanie uchwały: 

Stworzono odrębny obwód głosowania Nr 12 w Szpitalu Powiatowym  
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w Wągrowcu w wyborach do rad gmin i powiatów, sejmików województw 

i rad dzielnic m. st. Warszawy, a także do wyboru wójtów, burmistrzów  

i prezydentów miast 

55 XLIX/330/2018 
 

13.09.2018 w sprawie zmiany uchwały nr XLII/281/2018 Rady 

Miejskiej w Wągrowcu z dnia 22 marca 2018 r.  w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej Województwu 

Wielkopolskiemu 

Wykonanie uchwały: 

Wprowadzono zmiany w uchwale nr XLII/281/2018 Rady Miejskiej 

w Wągrowcu. 

56  
XLIX/331/2018 

 

13.09.2018 o zmianie uchwały budżetowej na 2018 rok  

Wykonanie uchwały: 

Na mocy uchwały ustalono: 1) kwotę dochodów budżetu miasta na rok 

2018 w wysokości 106.069.474,45 zł, w tym: dochody bieżące w kwocie 

93.194.528,61 zł i dochody majątkowe w kwocie 12.874.945,84 zł;  

2) kwotę wydatków budżetu miasta na rok 2018 w wysokości 

118.581.242,90 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 91.724.942,90 zł  

i wydatki majątkowe w kwocie 26.856.300,00 zł. 

57 XLIX/332/2018 
 

13.09.2018 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wągrowca na 

lata 2018-2033 

Wykonanie uchwały: 

Wprowadzono zmiany w uchwale nr XL/272/2017 Rady Miejskiej 

w Wągrowcu w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Miasta Wągrowca na lata 2018-2033. 

58 L/333/2018 
 

11.10.2018 o zmianie uchwały budżetowej na 2018 rok  

Wykonanie uchwały: 

Na mocy uchwały ustalono: 1) kwotę dochodów budżetu  

miasta na rok 2018 w wysokości 106.849.175,28 zł, w tym:  

dochody bieżące w kwocie 94.454.229,44 zł i dochody majątkowe  

w kwocie 12.394.945,84 zł; 2) kwotę wydatków budżetu miasta  

na rok 2018 w wysokości 119.861.926,73 zł, w tym wydatki bieżące  

w kwocie 93.457.626,73 zł i wydatki majątkowe w kwocie 26.404.300,00 

zł. 

59 L/334/2018 
 

11.10.2018 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Miasta Wągrowca na lata 2018-2033 
 

Wykonanie uchwały: 

Wprowadzono zmiany w uchwale nr XL/272/2017 Rady Miejskiej 

w Wągrowcu w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Miasta Wągrowca na lata 2018-2033. 

60 L/335/2018 11.10.2018 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Wągrowca - "Wschód 2" 
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 Wykonanie uchwały: 

Uchwalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta 

Wągrowca - "Wschód 2" 

61 L/336/2018 
 

11.10.2018 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Wągrowca w rejonie ulic 
Jankowskiej i Gnieźnieńskiej 
 

Wykonanie uchwały: 

Uchwalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta 

Wągrowca w rejonie ulic Jankowskiej i Gnieźnieńskiej. 

62 L/337/2018 
 

11.10.2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego miasta 

Wągrowca doliny rzeki Wełny w rejonie ulicy Piaskowej 

Wykonanie uchwały: 

sporządzono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta 

Wągrowca doliny rzeki Wełny w rejonie ulicy Piaskowej. 

 

63 L/338/2018 
 

11.10.2018 o zmianie 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 niepublicz-
nych: szkół podstawowych, przedszkoli oraz innych form 
wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby 
fizyczne i osoby prawne inne niż jednostka samorządu 
terytorialnego  
 

Wykonanie uchwały: 

Wprowadzono zmianę w uchwale nr XLII/287/2018 Rady Miejskiej  

w Wągrowcu. 

 

64 L/339/2018 
 

11.10.2018 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miejskiej Wągrowiec 
 

Wykonanie uchwały: 

Uchwalono statut Gminy Miejskiej Wągrowiec.  

Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Wielkopolskiego nr KN-

I.4131.1.579.2018 z dnia 14 listopada 2018 r. stwierdzono nieważność  

§ 8 ust. 3 w zakresie wyrazu ”utworzeniu,”, § 15 ust. 2, § 19 ust. 1 i 2,  

§ 21 ust. 1, § 22, § 23, § 24, § 29 ust. 3 w zakresie wyrazów „lub z jego 

upoważnienia – jeden z Wiceprzewodniczących, w przypadkach o których 

mowa w § 23, 24 i 25”, § 41 ust. 5, § 50 ust. 5 w zakresie wyrazów 

„niezwłocznie po jego przyjęciu przez Radę”, § 56 ust. 2, § 57 ust. 4,  

§ 77 ust. 1 w zakresie wyrazów „w której stwierdza się pełnienie funkcji 

radnego”, § 101 ust. 2, § 125 uchwały. 
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65 L/340/2018 
 

11.10.2018 w sprawie skargi dotyczącej działalności dyrektora 

Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wągrowcu 

Wykonanie uchwały: 

Skargę rodziców dzieci klas I Szkoły Podstawowej nr 1 na działalność 

dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wągrowcu uznano za 

bezzasadną.  

 

KADENCJA 2018-2023 

 

66 I/1/2018 
 

22.11.2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej 

w Wągrowcu 

Wykonanie uchwały: 

Na mocy uchwały Przewodniczącym Rady Miejskiej w Wągrowcu został 

radny Jakub Zadroga. 

67 I/2/2018 
 

22.11.2018 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej 

w Wągrowcu 

Wykonanie uchwały: 

Na mocy uchwały Wiceprzewodniczącymi Rady Miejskiej w Wągrowcu 

zostali: radny Grzegorz Kamiński i radny Krzysztof Poszwa. 

68 II/3/2018 
 

07.12.2018 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w 

Wągrowcu 

Wykonanie uchwały: 

Powołano Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Wągrowcu, w składzie: 

Radna Iwona Matuszak-Łosińska, Radny Dariusz Bąk, Radna Natalia 

Pałczyńska, Radny Andrzej Reis, Radny Ryszard Zych 

69 II/4/2018 
 

07.12.2018 w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

Rady Miejskiej w Wągrowcu 

Wykonanie uchwały: 

Powołano Komisję Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Wągrowcu, 

w składzie Radna Danuta Kaniewska, Radny Robert Kotecki, Radny 

Tomasz Mazurek, Radny Krzysztof Bucholc, Radny Szymon Filut 

70 II/5/2018 
 

07.12.2018 w sprawie powołania stałych komisji  Rady Miejskiej 

w Wągrowcu 

Wykonanie uchwały: 

Na mocy uchwały ustalono skład osobowy Komisji Budżetowej: Radny 

Kamiński Grzegorz, Radna Pałczyńska Natalia, Radny Pałczyński Piotr, 

Radny Patelski Maciej, Radny Piekutowski Marek, Radny Smykowski 

Bogdan, Radny Zadroga Jakub, Radny Zając Wiesław. 

Komisji Rozwoju Miasta: Radny Bąk Dariusz; Radny Bucholc Krzysztof; 

Radna Kadow Wiesława; Radny Kamiński Grzegorz; Radny Kotecki 

Robert; Radny Pałczyński Piotr; Radny Piekutowski Marek; Radny Poszwa 

Krzysztof; Radny Smykowski Bogdan; Radna Strzelecka-Purczyńska 

Danuta; Radny Zadroga Jakub; Radny Zając Wiesław; Radny Ryszard 
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Zych. 

Komisji Edukacji, Kultury Sportu i Polityki Społecznej: Radny Filut 

Szymon; Radna Kadow Wiesława; Radna Kaniewska Danuta; Radna 

Matuszak-Łosińska Iwona; Radny Mazurek Tomasz; Radny Naumczyk 

Włodzimierz; Radny Patelski Maciej; Radny Reis Andrzej; Radna Danuta 

Strzelecka-Purczyńska. 

71 II/6/2018 
 

07.12.2018 w sprawie diet przysługujących radnym za udział 

w posiedzeniach sesji Rady i komisji oraz zwrotu kosztów 

podróży służbowych 

Wykonanie uchwały: 

Ustalono dietę Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Wągrowcu 

w wysokości łącznie 70% półtorakrotności kwoty bazowej określonej w 

ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska 

państwowe, Wiceprzewodniczącemu w wysokości 50%, radnego za udział 

w pracach komisji – 5,5%, sesji – 10%, komisji doraźnej – 3% 

72 II/7/2018 
 

07.12.2018 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrzowi Miasta 

Wągrowca 

Wykonanie uchwały: 

Na mocy uchwały ustalono Burmistrzowi Miasta Wągrowca miesięczne 

wynagrodzenie: 1) wynagrodzenie zasadnicze – 4.800,- zł, 2) dodatek 

funkcyjny – 2.100,- zł, 3) dodatek za wysługę lat – 960 zł, 4) dodatek 

specjalny – 2.250,- zł. 

73 III/8/2018 
 

13.12.2018 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie opłaty od 
posiadania psów 

Wykonanie uchwały: 

Uchylono uchwałę nr XXIV/163/2016 Rady Miejskiej w Wągrowcu 

w sprawie opłaty od posiadania psów. 

74 III/9/2018 
 

13.12.2018 o zmianie uchwały w sprawie emisji obligacji Miasta 

Wągrowca oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania 

i wykupu 

Wykonanie uchwały: 

Wprowadzono zmiany w uchwale nr XLVIII/327/2018 Rady Miejskiej w 

Wągrowcu w sprawie emisji obligacji Miasta Wągrowca oraz określenia 

zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. 

75 III/10/2018 
 

13.12.2018 o zmianie uchwały budżetowej na 2018 rok  

Wykonanie uchwały: 

Na mocy uchwały ustalono: 1) kwotę dochodów budżetu miasta na rok 

2018 w wysokości 108.448.312,22 zł, w tym: dochody bieżące w kwocie 

96.023.766,38 zł i dochody majątkowe w kwocie 12.424.545,84 zł;  

2) kwotę wydatków budżetu miasta na rok 2018 w wysokości 

119.672.459,31 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 93.288.659,31 zł  

i wydatki majątkowe w kwocie 26.383.800,00 zł; 3) deficyt budżetu w 

wysokości 11.224.147,09 zł został sfinansowany przychodami ze 

sprzedaży innych papierów wartościowych oraz przychodami z wolnych 

środków 

 



42 

 

76 III/11/2018 
 

13.12.2018 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Miasta Wągrowca na lata 2018-2033 

Wykonanie uchwały: 

Wprowadzono zmiany w uchwale nr XL/272/2017 Rady Miejskiej 

w Wągrowcu w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Miasta Wągrowca na lata 2018-2033. 

77 III/12/2018 
 

13.12.2018 w sprawie utworzenia Żłobka Miejskiego nr 1 w Wągrowcu 
oraz nadania mu statutu 

Wykonanie uchwały: 

Na mocy uchwały utworzono z dniem 01.01.2019 gminną jednostkę 

budżetową o nazwie „Żłobek Miejski nr 1 w Wągrowcu”. 

78 III/13/2018 
 

13.12.2018 w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia 

samorządowej jednostki organizacyjnej "Centrum Usług 

Wspólnych w Wągrowcu" oraz nadania jej statutu 

Wykonanie uchwały: 

Wprowadzono zmiany w uchwale nr XLII/289/2018 Rady Miejskiej 

w Wągrowcu, zmienionej uchwałą nr XLIV/298/2018 Rady Miejskiej  

w Wągrowcu. 

79 III/14/2018 
 

13.12.2018 w sprawie wyposażenia samorządowych instytucji kultury 

w nieruchomości 

Wykonanie uchwały: 

Miejską Bibliotekę Publiczną w Wągrowcu wyposażono w nieruchomość 

zabudowaną, zlokalizowaną w Wągrowcu przy ul. Średniej 18. 

 

80 III/15/2018 
 

13.12.2018 w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy 

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie 

Wykonanie uchwały: 

Na mocy uchwały określono cele, przedmiot, zasady i formy współpracy 

oraz priorytetowe zadania publiczne realizowane przez Gminę Miejską  

w Wągrowcu w Programie 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. 

81 III/16/2018 
 

13.12.2018 w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii dla Miasta Wągrowca na rok 2019 

 

Wykonanie uchwały: 

Ustalono Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
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oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Wągrowca na rok 2019. 

82 IV/17/2018 
 

20.12.2018 o zmianie uchwały budżetowej na 2018 rok  

Wykonanie uchwały: 

Na mocy uchwały ustalono: 1) kwotę dochodów budżetu miasta na rok 

2018 w wysokości 109.230.042,22 zł, w tym: dochody bieżące w kwocie 

96.805.496,38 zł i dochody majątkowe w kwocie 12.424.545,84 zł;  

2) kwotę wydatków budżetu miasta na rok 2018 w wysokości 

120.441.367,31 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 94.057.567,31 zł  

i wydatki majątkowe w kwocie 26.383.800,00 zł; 3) deficyt budżetu w 

wysokości 11.211.325,09 zł został sfinansowany przychodami ze 

sprzedaży innych papierów wartościowych oraz przychodami z wolnych 

środków. 

83 IVI/18/2018 
 

20.12.2018 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Miasta Wągrowca na lata 2018-2033 

Wykonanie uchwały: 

Wprowadzono zmiany w uchwale nr XL/272/2017 Rady Miejskiej 

w Wągrowcu w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Miasta Wągrowca na lata 2018-2033. 

84 IV/19/2018 
 

20.12.2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Wągrowieckiemu 

Wykonanie uchwały: 

Udzielono pomocy finansowej, z budżetu Gminy Miejskiej Wągrowiec, 

Powiatowi Wągrowieckiemu na realizację zadania pn. „Przebudowa  

ul. Nad Nielbą w Wągrowcu”. 

85 IV/20/2018 
 

20.12.2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu 

Wielkopolskiemu 

Wykonanie uchwały: 

Udzielono pomocy finansowej, z budżetu Gminy Miejskiej Wągrowiec, 

Województwu Wielkopolskiemu na realizację zadania pn. „Przebudowa 

drogi pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 190 w Wągrowcu”. 

 

86 IV/21/2018 
 

20.12.2018 w sprawie przyjęcia do wykonania przez Gminę Miejską 

Wągrowiec zadania z zakresu właściwości Powiatu 

Wągrowieckiego 

Wykonanie uchwały: 

Wyrażono zgodę na przyjęcie do wykonania przez Gminę Miejską 

Wągrowiec zadania z zakresu właściwości Powiatu Wągrowieckiego, które 

polegało na przebudowie drogi nr 1626P w Wągrowcu. 

87 IV/22/2018 
 

20.12.2018 w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku 

budżetowego 2018 

Wykonanie uchwały: 

Ustalono wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku 

budżetowego 2018, a także określono ostateczny termin ich dokonania. 
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88 IV/23/2018 
 

20.12.2018 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Miasta Wągrowca na lata 2019-2033 

Wykonanie uchwały: 

Uchwalono Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Wągrowca na lata 

2019-2033. 

89 IV/24/2018 
 

20.12.2018 w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok  

Wykonanie uchwały: 

Na mocy uchwały ustalono: 1) kwotę dochodów budżetu  

miasta na rok 2019 w wysokości 97.160.065,00 zł, w tym:  

dochody bieżące w kwocie 96.402.065,00 zł i dochody majątkowe  

w kwocie 758.000,00 zł; 2) kwotę wydatków budżetu miasta  

na rok 2019 w wysokości 108.708.280,00 zł, w tym wydatki  

bieżące w kwocie 95.057.054,00 zł i wydatki majątkowe  

w kwocie 13.651.226,00 zł; 3) deficyt budżetu w wysokości 11.548.215,00 zł 

zostanie sfinansowany przychodami ze sprzedaży innych papierów 

wartościowych oraz przychodami z wolnych środków. 

90 IV/25/2018 
 

20.12.2018 w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Miejskiej 
Rady Seniorów w Wągrowcu 

Wykonanie uchwały: 

Wprowadzono zmianę w uchwale nr XXXVI/242/2014 Rady Miejskiej  

w Wągrowcu w sprawie utworzenia Miejskiej Rady Seniorów w Wągrowcu. 

W związku z wydłużeniem okresu kadencji rad gmin, który od obecnej VIII 

kadencji wynosi 5 lat licząc od dnia wyboru, koniecznym stało się 

dostosowanie zapisu w Statucie Miejskiej Rady Seniorów w Wągrowcu do 

aktualnie obowiązującego stanu prawnego. W wyniku nowelizacji tej 

uchwały, okres trwania kadencji Miejskiej Rady Seniorów zrównany został z 

okresem trwania kadencji rad gmin i wynosi 5 lat licząc od dnia wyboru Rady 

Miejskiej w Wągrowcu. 

91 IV/26/2018 
 

20.12.2018 w sprawie powołania Doraźnej Komisji Statutowej 

Wykonanie uchwały: 

Powołano Doraźną Komisję Statutową w składzie: Radna Natalia 

Pałczyńska, Radna Danuta Kaniewska, Radny Szymon Filut, Radny 

Bogdan Smykowski. 

92 IV/27/2018 
 

20.12.2018 w sprawie odwołania Skarbnika Miejskiego 

Wykonanie uchwały: 

Odwołano z dniem 31.12.2018 r. Panią Alinę Dotkę ze stanowiska 

Skarbnika Miejskiego – Głównego Księgowego Budżetu. 

93 IV/28/2018 
 

20.12.2018 w sprawie powołania Skarbnika Miejskiego 

Wykonanie uchwały: 

Powołano z dniem 01.01.2019 r. Pana Daniela Budzeń na stanowisko 

Skarbnika Miejskiego – Głównego Księgowego Budżetu. 



III. Budżet obywatelski 

Budżet obywatelski jest szczególną formą konsultacji społecznych, w ramach którego 
mieszkańcy w bezpośrednim głosowaniu decydują corocznie o części wydatków budżetu gminy. 

Zadania wybrane w ramach budżetu obywatelskiego zostają uwzględnione w uchwale 
budżetowej gminy. Rada gminy w toku prac nad projektem uchwały budżetowej nie może 
usuwać lub zmieniać w stopniu istotnym zadań wybranych w ramach budżetu obywatelskiego. 

W gminach będących miastami na prawach powiatu utworzenie budżetu obywatelskiego jest 
obowiązkowe, w pozostałych gminach instytucja ta ma charakter fakultatywny. 

W 2018 r. w Gminie Miejskiej Wągrowiec funkcjonował budżet obywatelski. 
W ramach naboru projektu do budżetu obywatelskiego 2019 wpłynęło 15 wniosków, z których 4 
zostały poddane pod głosowanie mieszkańców. Po zliczeniu głosów stwierdzono, że oddano 
łącznie 2051 głosów, z których 1937 były głosami ważnymi, a 114 - nieważnymi. Zwyciężył 
projekt pt. „Zadaszenie widowni Amfiteatru Miejskiego", który uzyskał 1246 głosów. Został on 
włączony do budżetu Gminy Miejskiej Wągrowiec na 2019 r. 

W roku 2018 Gmina Miejska Wągrowiec realizowała zwycięski projekt budżetu obywatelskiego 
na 2018 r., dotyczący budowy linarium w Parku 600-lecia. 

IV. Wnioski końcowe 

Mając na uwadze przedstawiony raport. Burmistrz Wągrowca zwraca się do Rady Miejskiej 

w Wągrowcu o udzielenie wotum zaufania na podstawie art. 28aa ust. 9 ustawy o samorządzie 

gminnym. 

B 

M 
^ R M I S T R Z, 

Jarosław Berendt 
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