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Przyczyny absencji szkol-
nej są bardzo zróżnicowa-
ne. Dla wielu uczniów po-
byt w ośrodku jest jedyną 
możliwością zarówno na 
kontynuację nauki, nadro-
bienie braków edukacyj-
nych, ukończenie szkoły, 
jak i na rozwój poznawczy. 
Organizacja szeregu zajęć 
pozalekcyjnych o charak-
terze profilaktycznym, te-
rapeutycznym, artystycz-
nym, sportowym czy kul-
turalnym pozwala im na 
rozwijanie swoich zaintere-
sowań i zamiłowań, pokony-
wanie własnych ograniczeń 
czy rozwiązywanie proble-
mów osobistych lub rodzin-
nych, z którymi borykają się 
w momencie trafiania do 
placówki. Część z wycho-
wanków ośrodków resocja-
lizacyjnych ma bardzo skom-
plikowaną sytuację domową, 
a przeżycia wielu w związku 
z nią, charakter bardzo trau-
matyczny.

„Alternatywa II”

Wśród 335 bibliotek w ca-
łym kraju, znalazła się 
Powiatowa Biblioteka Pu-
bliczna w Wągrowcu. Od 
16 grudnia 2013 r. do 12 
stycznia 2014 r. w siedzibie 
biblioteki zbierano pienią-
dze na rzecz Wielkiej Orkie-
stry. Dużym zainteresowa-
niem cieszyły się: kiermasz 
ozdób z filcu oraz wysta-
wa aniołów ze zbiorów 
jedenastoletniej Nicole 
czerwińskiej pt. „Dobre 

Anioły”. Punktem kulmina-
cyjnym akcji był spektakl 
„Śluby panieńskie” połą-
czony z prezentacją plansz 
edukacyjnych Domu Ko-
medii Aleksandra Fredry. 
Odtwórcami fredrowskich 
postaci byli uczniowie Ze-
społu Szkół Ponadgimna-
zjalnych nr 2 w Wągrow-
cu – weronika Pawlicka, 
justyna Brząkała, Marta 
tyrakowska, Szymon cza-
plicki, Piotr Zamrzycki 

oraz Dorian Karczewski. 
Reżyserią spektaklu zajęła 
się Małgorzata Bejm – st. 
kustosz Powiatowej Biblio-
teki Publicznej w Wągrow-
cu. Przedstawienie okazało 
się wielkim sukcesem. Za-
proszeni goście gratulowali 
młodzieży opanowania oraz 
niezwykłej umiejętności 
oddawania emocji. Wśród 
zgromadzonych widzów 
byli nie tylko czytelnicy Bi-
blioteki, ale też uczniowie, 

rodzice i znajomi aktorów. 
Swoją obecnością zaszczy-
cili bibliotekę dyrektor ZSP 
nr 2, Beata Dobrochowska 
– Byczyńska oraz Starosta 
Wągrowiecki – Michał Pie-
chocki. W wyniku naszych 
działań na konto Orkiestry 
wpłynęło 378,56 zł. Wszyst-
kim darczyńcom serdecznie 
dziękujemy. 

Małgorzata Bejm  •
PBP Wągrowiec

Powiatowa zagrała dla WOŚP

Aktorzy na scenie.
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w Komendzie Powiato-
wej Policji w wągrowcu 
kierownictwo, funkcjona-
riusze, pracownicy cywilni 
oraz zaproszeni goście po-
żegnali mł. insp. tomasza 
francuszkiewicza dotych-
czasowego Komendanta 
wągrowieckiej jednostki.

 W spotkaniu uczestniczył 
Wielkopolski Komendant 
Wojewódzki Policji w Pozna-
niu insp. Rafał Batkowski, 
który powierzył obowiązki 
na stanowisku Komendanta 
Powiatowego Policji w Wą-
growcu mł. insp. Magdale-
nie Sławińskiej.

 W spotkaniu uczestniczy-
ła także kadra kierownicza 
naszej jednostki oraz zapro-
szeni goście w osobach Sta-
rosty Wągrowieckiego Mi-
chała Piechockiego, Prze-
wodniczącego Rady Powiatu 
Wągrowieckiego tadeusza 

Synorackiego, Burmistrzo-
wie i Wójtowie, Prokurator 
Rejonowy w Wągrowcu, Ko-
mendanci Państwowej Stra-
ży Pożarnej i Straży Miejskiej 
w Wągrowcu.

Wielkopolski Komendant 
Wojewódzki Policji w Po-
znaniu insp. Rafał Batkowski 
oraz zaproszeni goście po-
dziękowali mł. insp. Toma-
szowi Francuszkiewiczowi 
za dotychczasową służbę 
na stanowisku Komendanta 
Powiatowego Policji w Wą-
growcu. Komendant Bat-
kowski wręczył rozkaz per-
sonalny powierzając obo-
wiązki Komendanta wągro-
wieckiej jednostki mł. insp. 
Magdalenie Sławińskiej, 
która do tej pory była I Za-
stępcą Komendanta Powia-
towego w Chodzieży.

Agnieszka Wójtych  •
KPP Wągrowiec

Zmiana warty 
w wągrowieckiej 
komendzie

Fundacje Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy po raz pierwszy zorganizowały akcję „Biblioteki to miejsca przyja-
zne sztabom WOŚP”.

Ośrodki wychowawcze są placówkami, do których trafia młodzież 
z różnymi przejawami niedostosowania społecznego, wśród któ-
rych najczęstszymi są: uchylanie się od obowiązku szkolnego, pro-
blemy wychowawcze sprawiane w domu czy szkole.

waŻNa DiagNoZa
Niektórzy źle funkcjono-

wali w macierzystym środo-
wisku wykazując też inne 
przejawy niedostosowania 
społecznego np. wchodząc 
w konflikty z prawem, zaży-
wając środki psychoaktyw-
ne. Znacząca liczba wycho-
wanków młodzieżowych 
ośrodków wychowawczych 
w momencie trafiania do 
tych placówek jest już po 
inicjacji narkotykowej czy al-
koholowej.

Powiat wągrowiecki od 
30.10.2013r. do 15.12.2013r. 

realizował program profilak-
tyczny na rzecz zapobiegania 
używaniu alkoholu oraz in-
nych środków psychoaktyw-
nych, w szczególności przez 
dzieci i młodzież. 

Program miał na celu 
m.in. wyposażenie młodzie-
ży w wiedzę dotyczącą szko-
dliwości alkoholu i innych 
środków psychoaktywnych, 
zmianę jej postaw odnośnie 
picia alkoholu i narkotyzowa-
nia się, rozwój emocjonalny 
młodego człowieka, znale-
zienie pozytywnej motywa-
cji do życia, rozwijanie wiary 

w siebie, przygotowanie go 
do aktywnego uczestnictwa 
w życiu kulturalnym społe-
czeństwa oraz promowanie 
pozytywnych zachowań ta-
kich jak odpowiedzialność 
i umiejętność asertywnego 
odmawiania.

W ramach realizacji pro-
gramu przeprowadzono 
wśród 44 wychowanków 
Młodzieżowego Ośrodka Wy-
chowawczego w Antoniewie 
następujące zajęcia:

- profilaktyczno – muzyczne, 
- profilaktyczno – teatralne,
- profilaktyczno – plastyczne.

W ramach realizacji Pro-
gramu odbył się także Dzień 
Profilaktyki promujący osią-
gnięcia uczestników Progra-
mu oraz propagujący idee 
zachowywania abstynencji 
i poszukiwania wartościo-
wych form samorealizacji 
wśród pozostałej społecz-
ności Ośrodka oraz zapro-
szonych gości. Wzięło w nim 
udział około 100 osób.

PoZNaĆ alterNatywĘ
Ponadto w ramach Progra-

mu zorganizowano wyciecz-
kę do Warszawy stanowiącą 
alternatywną do zażywania 
środków psychoaktywnych 
formę spędzania czasu wol-
nego, w której wzięło udział 
44 wychowanków wraz z 4 
opiekunami, podczas której 
młodzież uczestniczyła w lek-
cjach muzealnych na Zam-
ku Królewskim oraz obejrzała 
spektakl pt. „Zemsta” w Te-
atrze Polskim im. Arnolda 
Szyfmana w Warszawie.

Realizacja programu przy-
czyniła się do podniesienia 
poziomu wiedzy młodzieży 
z zakresu problematyki uza-
leżnień, pozwoliła na rozbu-
dzanie potrzeby asertywne-
go odmawiania w sytuacjach 
nakłaniania do picia alkoholu 
lub zażywania narkotyków, 
rozwinęła umiejętności kon-
struktywnego organizowania 
czasu wolnego, wykształciła 
potrzebę korzystania z dóbr 
kultury, wpłynęła pozytyw-
nie na rozwój zainteresowań 
i zamiłowań oraz odreago-
wanie przez wychowanków 
napięć wynikających z prze-
żytych wcześniej sytuacji 
traumatycznych związanych 
m. in. ze środkami psychoak-
tywnymi.

Program został w całości 
sfinansowany z budżetu Sa-
morządu Województwa Wiel-
kopolskiego.

Karolina Gotowa •
Małgorzata   •

Szpendowska - Wylegalska
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cZyM jeSt BuDŻet?

Budżet jest rocznym pla-
nem finansowym jednostki sa-
morządu terytorialnego. Jest 
uchwalany w formie uchwały 
budżetowej przez Radę Po-
wiatu. Zawiera m.in.:

- plany dochodów i wydat-
ków jednostek organizacyj-
nych,

- wydatki budżetu w po-
dziale na działy i rozdziały kla-
syfikacji budżetowej,

- prognozowane dochody 
według źródeł i działów klasy-
fikacji budżetowej,

- rozchody na spłatę wcze-
śniej zaciągniętych kredytów,

- źródła pokrycia deficytu 
lub przeznaczenia nadwyżki 
budżetu,

- wydatki związane z zada-
niami inwestycyjnymi jedno-
rocznymi i wieloletnimi,

- upoważnienia zarządu do 
zaciągania długu oraz spłat 
zobowiązań,

- zakres i kwoty dotacji celo-
wych i podmiotowych.

DocHoDy Powiatu 
wągrowiecKiego w 2014 
roKu - 68.709.487 zł

ważniejsze dochody po-
wiatu tworzą:

1. Wpływy z podatku docho-
dowego od osób fizycznych 
(PIT) - 8.331.380 zł 

2. Subwencja ogólna - 
40.911.067zł, w tym oświato-
wą – 32.913.069 zł 

3. Dotacje celowe z budżetu 
państwa - 7.945.203zł

4. Dochody własne - 
7.580.179 zł, m.in.:

- wpływy z opłaty komu-
nikacyjnej - 1.873.610 zł 
(tablice rejestracyjne samo-
chodowe, motocyklowe, po-
zwolenia czasowe, dowody 
rejestracyjne, karty pojaz-
du, prawa jazdy, świadectwa 
kwalifikacyjne)

- dochody z najmu i dzierża-
wy składników majątkowych 
Skarbu Państwa, jednostek 
samorządu terytorialnego – 
381.210 zł

- wpływy z różnych usług 
(m.in. odpłatność mieszkań-
ców za pobyt w Domu Pomo-
cy Społecznej, odpłatność za 
wyżywienie, zakwaterowa-
nie i przygotowanie posiłków 
w stołówkach szkolnych i in-
ternacie) –  2.696.748 zł

- wpływy z różnych opłat 
(wpłaty rodziców za utrzyma-
nie wychowanków w ośrod-
kach wychowawczych, wpły-
wy z czynności geodezyj-
nych, opłaty za gospodarcze 
korzystanie ze środowiska) -  
1.012.680 zł

- wpływy z różnych docho-
dów (odpłatność za kształce-
nie uczniów klas wielozawo-
dowych, zwrot poniesionych 
kosztów z tytułu wynajmo-
wanych pomieszczeń, odpłat-
ność za kursy dla bezrobot-
nych) – 841.888 zł

Spodziewamy się także nad-
wyżki budżetowej za 2013 
rok, która w pierwszej kolej-

ności zaspokoi niedobory 
jednostek. Jej podział nastąpi 
w kwietniu br.

wyDatKi Powiatu 
wągrowiecKiego w 2014 
roKu - 65.716.132 zł

ważniejsze wydatki pono-
szone przez powiat:

1. Wynagrodzenia i pochod-
ne - 38.749.815 zł

2. Dotacje - 1.573.417 zł, 
w tym dla innych samorzą-
dów – 576.095 zł 3. Wydat-
ki związane z realizacją zadań 
statutowych jednostek (m.in. 
zakup materiałów i wyposa-
żenia, opłaty za media, usłu-
gi remontowe, transportowe, 
ubezpieczenia mienia, od-
pisy na Zakładowy Fundusz 
Świadczeń Socjalnych, szkole-
nia i delegacje pracowników) - 
18.656.625 zł

4. Obsługa długu publicz-
nego – 750.000 zł (odsetki od 
kredytów)

5. Wydatki majątkowe na in-
westycje i zakupy inwestycyj-
ne - 1.700.179 zł

ważniejsze zadania reali-
zowane przez powiat:

1. Drogi powiatowe – 
3.915.000 zł (m.in. bieżące 
i zimowe utrzymanie dróg, 
utrzymanie zadrzewienia, re-
monty dróg, mostów, urzą-
dzeń, odwodnienie i oznako-
wanie dróg)

2. Bezpieczeństwo i ochro-
na przeciwpożarowa gwaran-
towane przez Komendę Po-
wiatową Państwowej Straży 
Pożarnej – 3.245.000 zł

3. Oświata i wychowanie – 
31.160.316 zł (realizowanie 
zadań oświatowych przez po-
szczególne jednostki). 

4. Ochrona zdrowia – 
3.391.165 zł (składki na ubez-
pieczenie zdrowotne oraz 
świadczenia dla osób nie ob-
jętych obowiązkiem ubezpie-
czenia zdrowotnego, promo-
cja zdrowia).

5. Pomoc społeczna – 
7.432.694 zł (m.in. realizacja 
zadań przez Powiatowe Cen-
trum Pomocy Rodzinie z prze-
znaczeniem na placówkę 
opiekuńczo-wychowawczą, 
rodziny zastępcze, dotacje 
dla powiatów, na terenie któ-
rych umieszczone są dzieci 
z terenu powiatu wągrowiec-
kiego, Ośrodek Interwencji 
Kryzysowej).

6. Administracja publiczna – 
7.402.952 zł (m.in. realizacja 
zadań z zakresu administracji 
rządowej dot. prac geodezyj-
nych i kartograficznych, diety 
radnych rady powiatu, wyna-
grodzenia pracowników, wy-
konanie druków dla potrzeb 
wydziału komunikacji (dowo-
dy rejestracyjne, pozwolenia 
czasowe, prawa jazdy), zakup 
tablic rejestracyjnych dla wy-
działu komunikacji, artykułów 
biurowych, opłaty, remont po-
mieszczeń w budynku przy-
chodni, budowa nowej plat-
formy elektronicznej do ob-
sługi budżetu obywatelskiego, 

INFORMATOR BUDŻETOWY POWIATU WĄGROWIECKIEGO NA 2014 ROK
Przebudowa drogi powia-

towej nr 1602P na odcinku 
Grylewo – Laskownica Mała - 
100.000 zł - zadanie realizowa-
ne w Powiatowym Zarządzie 
Dróg ze środków pozyskanych 
z Miasta i Gminy Gołańcz,

Przebudowa chodników przy 
ul. Walki Młodych oraz Klasztor-
nej w Gołańczy oraz miejsco-
wości Laskownica Wielka, bu-
dowa zatoki parkingowej auto-
busowej w Kujawkach - 200.000 
zł - zadanie realizowane w Po-
wiatowym Zarządzie Dróg ze 
środków pozyskanych z Miasta 
i Gminy Gołańcz 

Zakup serwera sieciowego ko-
pii danych-BACKUP –15.000 zł,

Zakup zestawu multime-
dialnego /laptop + projektor/- 
5.500 zł,

Zakup urządzenia do roz-
dzielania sieci - 3.600 zł,

Zakup macierzy dyskowej 
do przechowywania zbiorów 
danych powiatowego zasobu 
geodezyjnego celem zwięk-
szenia pamięci - 26.000 zł,

Zakup zestawów kompute-
rowych wraz z oprogramowa-
niem dla Starostwa Powiato-
wego –31.000 zł,

Modernizacja placu Komen-
dy Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej w Wągrowcu 
- zadanie realizowane ze środ-
ków z dotacji Wojewody Wiel-
kopolskiego - 140.000 zł,

Zakup gazowego pieca cen-
tralnego ogrzewania - zadanie 
realizowane w Powiatowym 
Urzędzie Pracy w Wągrowcu - 
40.000 zł,

Wniesienie wkładu w kwo-
cie 50.000 zł do Spółdzielni 
Socjalnej „Wspólny Sukces” 
z siedzibą w Wągrowcu.

Zaplanowano rezerwy celo-
we na inwestycje i zakupy in-
westycyjne w kwocie 574.079 
zł głównie na zadania w dro-
gownictwie. 

Udzielamy dotacji w kwo-
cie 1.573.417 zł, m.in. dla:

Nadleśnictwa Durowo i Nad-
leśnictwa Łopuchówko na nad-
zór nad lasami - 46.962 zł,

powiatów na terenie któ-
rych przebywają dzieci z Po-
wiatu Wągrowieckiego w pla-
cówkach opiekuńczo – wy-
chowawczych i rodzinach za-
stępczych – 575.095 zł,

Powiatowej Biblioteki Pu-
blicznej w Wągrowcu na dzia-
łalność bieżącą - 352.000 zł,

szkoły niepublicznej 
o uprawnieniu szkoły publicz-
nej w Wągrowcu - 5.651 zł,

Wielkopolskiego Stowarzy-
szenia na rzecz Chorych, Nie-
pełnosprawnych i ich Rodzin 
„Rehabilitacja” na dofinanso-
wanie Warsztatów Terapii Za-
jęciowej w Wągrowcu i Wap-
nie - 218.869 zł,

Stowarzyszenia Na Rzecz 
Dzieci i Młodzieży „Bona Fides” 
prowadzącego Ośrodek „Re-
habilitacyjno – Edukacyjno – 
Wychowawczy”w Wągrowcu 
- 333.840 zł,

spółek wodnych na moder-
nizację urządzeń melioracji 
wodnych - 40.000 zł.

Czym jest Wieloletnia Pro-
gnoza Finansowa?

W skrócie jest to wieloletni 
plan finansowy powiatu, któ-
ry ma formę uchwały podjętej 
przez Radę Powiatu. Zasadni-
czą cechą odróżniającą wie-
loletnią prognozę finansową 
(dalej WPF) od budżetu jest 
horyzont czasowy tych doku-
mentów. Okres na jaki musi 
zostać sporządzona prognoza 
finansowa jest uzależniony od 
terminu spłaty kredytów. Po-
nieważ spłata zadłużenia ma 
zakończyć się w 2022 roku, to 
WPF została sporządzona na 
lata 2014-2022.

Informacje zawarte w WPF 
to m.in.:

dochody i wydatki,
odsetki od zaciągniętych 

kredytów,
wynik budżetu (w latach 

2014-2022 zaplanowano nad-
wyżkę budżetową),

zadłużenie powiatu i jego 
spłatę w poszczególnych la-
tach wraz z odsetkami,

przedsięwzięcia (wielolet-
nie: projekty unijne, inwesty-
cje).

Dochody i wydatki w wPf
Prognozowanie tych wiel-

kości jest procesem bardzo 
złożonym i trudnym. W celu 
zachowania realności szaco-
wanych dochodów i wydat-
ków w latach 2014-2022, wzię-
to pod uwagę m.in. następują-
ce informacje: 

planowany przez Minister-
stwo Finansów wzrost gospo-
darczy Polski w latach 2014-
2022 (PKB),

planowaną przez Minister-
stwo Finansów inflację w la-
tach 2014-2022,

wykonanie budżetu Powia-
tu w latach ubiegłych,

pozostałe informacje, jakie 
mogą mieć wpływ na progno-
zę, zwłaszcza strategię rozwo-
ju powiatu.

Zadłużenie powiatu w la-
tach 2014-2022

Planuje się iż, na koniec 
2014 roku zadłużenie po-
wiatu wyniesie 12.856.087 
zł, natomiast całkowita spła-
ta nastąpi w 2022 roku. Na 
chwilę obecną nie zapla-
nowano nowych kredytów 
lub pożyczek. W kontekście 
oceny poziomu zadłużenia 
istotne znaczenie ma tzw. 
indywidualny wskaźnik za-
dłużenia. Dostarcza on m.in. 
informacji o tym, czy po-
wiat posiada zdolność kre-
dytową. Spełnienie relacji 
wynikających z tego wskaź-
nika jest wymagane w celu 
uchwalenia budżetu w każ-
dym roku objętym WPF. 
Warto dodać, że relacja za-
dłużenia do dochodów ogó-
łem wynosi 18,71 %, co da-
je dobry wynik w kontekście 
porównań z innymi samorzą-
dami. Opinia Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Poznaniu 
jest dla naszego powiatu po-
zytywna.

Działalność inwestycyjna 
w latach 2014-2022

Jedną z wielu przesłanek 
wskazujących na rozwój sa-
morządu są przeprowadzane 
inwestycje. Na 2014 rok zapla-
nowano wydatki majątkowe 
w kwocie 1.700.179 zł. WPF 
określa możliwości inwestycyj-
ne w latach przyszłych, w któ-
rych kwota wydatków mająt-
kowych wzrasta. Na chwilę 
obecną nie są znane szczegó-
łowe wytyczne odnośnie no-
wej perspektywy finansowej 
Unii Europejskiej na lata 2014-
2020. Dokumenty dotyczące 
możliwych projektów finan-
sowanych ze środków euro-
pejskich są obecnie przygoto-
wywane i konsultowane przez 
instytucje rządowe. W związ-
ku z tym jeśli chodzi o wydatki 
majątkowe w latach objętych 
WPF, odnoszą się one wyłącz-
nie do środków własnych po-
wiatu, a to właśnie stwarza 
możliwość do pozyskiwania 
funduszy unijnych, na które 
niezbędne jest zabezpiecze-
nie wkładu własnego. Powiat 
będzie miał takie możliwości.

Przedsięwzięcia wPf
Są to wieloletnie projekty 

unijne, zadania własne, inwe-
stycje. Zostały zaplanowane 
na lata 2014-2015. Realizowa-
ne przedsięwzięcia mają na 
celu m.in. poprawę dostępu 
do zatrudnienia, wspieranie 
aktywności zawodowej w re-
gionie, poprawę bezpieczeń-
stwa na drogach powiatowych 
czy też optymalizację kosztów 
ogrzewania. 

Wieloletnie projekty unijne 
to:

Profesjonalna Kadra (2012-
2014),

Przejmij Ster – zacznij dzia-
łać na własny rachunek (2013-
2014),

System wsparcia szkół 
i przedszkoli w Powiecie Wą-
growieckim – nowoczesne do-
skonalenie nauczycieli (2013-
2015).

Wieloletnie inwestycje:
Wykup od Marszałka Woje-

wództwa nieruchomości po-
łożonej przy ul. Kościuszki 53a 
(2005-2014),

Wymiana stolarki okiennej 
i drzwiowej w budynku Sta-
rostwa Powiatowego (2013-
2014),

Budowa ścieżki pieszo-ro-
werowej w ciągu drogi powia-
towej nr 1562 P na odcinku 
Gołańcz-Chawłodno (2013-
2014).

Wszystkie informacje za-
mieszczone w tym opraco-
waniu przedstawiają w spo-
sób uproszczony dane budże-
towe. Trzeba tez wziąć pod 
uwagę, że wielkości te będą 
ulegać zmianom. Z treścią 
uchwały budżetowej powiatu 
wągrowieckiego na rok 2014 
i uchwały w sprawie wielo-
letniej prognozy finansowej 
można zapoznać się na stronie 
internetowej – www.bip.wa-
growiec.pl oraz w samym sta-
rostwie powiatowym.

kwalifikacja wojskowa, dofi-
nansowanie przedsięwzięć 
promocyjnych).

Wydatki budżetu służą za-
spokojeniu wielu potrzeb 
mieszkańców. Najważniejsze 
zadania w budżecie wynikają 
ze strategii rozwoju powiatu. 
Największe środki przeznacza-
ne są na oświatę, pomoc spo-
łeczną, administrację i drogi.

Bardzo częstą sprawą wy-
stępującą w budżecie jest de-
ficyt budżetowy, który jest 
ujemną różnicą między do-
chodami i wydatkami z bu-
dżetu. Od kilku jednak lat 
w budżecie powiatu mamy 
do czynienia z nadwyżką 
finansową, która w roku 
2014 wyniesie 2.993.355 
zł, a więc z sytuacją, gdzie 
dochody są większe niż wy-
datki. Nadwyżka ta zostanie 
przeznaczona na spłatę za-
ciągniętych kredytów z lat 
poprzednich. W budżecie 
powiatu w ciągu roku mogą 
być dokonywane zmiany po-
przez zwiększenia lub zmniej-
szenia dochodów i wydatków 
oraz przychodów i rozchodów. 
Zmian może dokonać Rada 
Powiatu lub Zarząd Powiatu 
zgodnie ze swoimi kompeten-
cjami, podejmując stosowne 
uchwały. Dochody powiatu to 
wielkość prognozowana. Na-
tomiast wydatki to limit, któ-
rego nie można przekroczyć.

w budżecie powiatu za-
planowano również re-
mont drogi powiatowej nr 
1606 Kołybki – wiśniewko 
o długości 1,2 km za kwotę 
250.000 zł – zadania wybra-
nego przez mieszkańców 
powiatu wągrowieckiego 
w ramach budżetu obywa-

telskiego, a realizowanego 
przez Powiatowy Zarząd 
Dróg w wągrowcu.

Przypomnijmy: 
do 13 września br. można 

było zgłaszać propozycje za-
dań do realizacji w 2014 roku 
w ramach budżetu obywatel-
skiego do kwoty 250.000 zł 
brutto. Ogółem do Starostwa 
Powiatowego w Wągrowcu 
wpłynęły 22 wnioski. Dziesięć 
z nich dotyczyło zadań dro-
gowych, siedem z nich zwią-
zanych było z przedsięwzię-
ciami z zakresu edukacji, kul-
tury i sportu. Pozostałe wnio-
ski dotyczyły szeroko pojętej 
ochrony i promocji zdrowia. 
Wnioski, które przeszły pozy-
tywnie weryfikację formalno 
– prawną zostały poddane 
pod głosowanie mieszkań-
ców. Do urn umieszczonych 
w urzędach miast i gmin na-
szego powiatu oraz w bu-
dynku Starostwa, a także za 
pośrednictwem formularzy 
elektronicznych oddano łącz-
nie 12.869 głosów, w tym waż-
nych 11.916.

Spośród 18 zgłoszonych 
zadań największą ilość gło-
sów oddano na zadanie pn. 
„remont drogi powiatowej 
nr 1606 Kołybki – Wiśniew-
ko o długości 1,2 km”. Zarząd 
Powiatu Wągrowieckiego za-
twierdził do realizacji w/w 
zadanie, które zostało ujęte 
w budżecie powiatu wągro-
wieckiego na rok 2014.

Co dalej dzieje się z tymi 
pieniędzmi?

Przede wszystkim są one 
przeznaczane na podstawo-
we zadania powiatu. Oprócz 

tego w budżecie są środki na 
zapłatę tego, w czym powiat 
uczestniczy. Pieniądze prze-
kazywane są do jednostek 
organizacyjnych powiatu, 
które realizują roczny plan 
wydatków.

Kształcimy młodzież...
Powiat wągrowiecki prze-

znacza najwięcej pieniędzy 
na oświatę, gdyż jest to naj-
większe i bardzo ważne zada-
nie. Wydatki placówek oświa-
towych w naszym powiecie 
opiewają na kwotę ponad 31 
milionów złotych.

wydatki bieżące w 2014 r. 
Ponadto w kwocie 853.635 

zł z budżetu powiatu finanso-
wane są inne wydatki oświato-
we, w ramach których wyróżnić 
można m.in. udzielane dotacje 
dla podmiotów realizujących 
zadania z zakresu oświaty, sty-
pendia dla uczniów za osią-
gnięcia w nauce i sporcie, czy 
też wydatki związane z dosko-
naleniem zawodowym kadry 
nauczycielskiej. Pozostała część 
środków finansowych w kwocie 
1.922.348 zł została zabezpie-
czona w tzw. rezerwie celowej 
na zadania oświatowe (np. od-
prawy emerytalne oraz dodatki 
dla nauczycieli, czy też projekty 
wspierające rozwój uzdolnio-
nych uczniów oraz na pokry-
cie obniżki subwencji oświato-
wej).

Kwota subwencji oświa-
towej wyniesie 32.913.069 
zł i może ulec obniżeniu, ze 
względu na spadek liczby 
uczniów. Przy obliczaniu wiel-
kości tej kwoty brane są pod 
uwagę kryteria tj. typ i rodzaj 
szkoły, stopień awansu zawo-

dowego nauczycieli i liczba 
uczniów w szkołach. Wydat-
ki budżetowe uwzględniają 
wszelkie wydatki placówki do-
tyczące bieżącego jej utrzyma-
nia, jak np. opłaty za rachunki, 
a także wynagrodzenia dla 
pracowników, remonty, zakup 
sprzętów i wyposażenia szkół. 
Ponadto w kwocie 282.866 
zł zostaną spłacone kredyty 
wraz z odsetkami na zadania 
realizowane w jednostkach 
oświatowych.

Inwestujemy i prowadzimy 
zadania wieloletnie

W budżecie powiatu na 
2014 roku zaplanowano za-
dania inwestycyjne w kwocie 
1.700.179 zł.

Planuje się kontynuację na-
stępujących wieloletnich za-
dań inwestycyjnych:

Budowa ścieżki pieszo – ro-
werowej w ciągu drogi powia-
towej nr 1562P na odcinku Go-
łańcz – Chawłodno – etap II – 
200.000 zł - zadanie realizowa-
ne w Powiatowym Zarządzie 
Dróg ze środków pozyskanych 
z Miasta i Gminy Gołańcz,

Regulacja prawna dróg i za-
kup działek – wykup od Mar-
szałka Województwa /opłata 
roczna/ nieruchomości poło-
żonej przy ul. Kościuszki 53a 
w Wągrowcu - 19.000 zł (ostat-
nia rata z 10),

Wymiana stolarki okiennej 
i drzwiowej w budynku Staro-
stwa Powiatowego - 275.000 zł.

oraz realizację zadań noworoz-
poczynanych – jednorocznych:

1) Regulacja prawna dróg 
i zakup działek – wykup nie-
ruchomości gruntowych za-
jętych pod drogi powiatowe 
- 21.000 zł,

Po trzech godzinach kon-
kursowych przesłuchań, komi-
sja w składzie: Maria Strzyżyń-
ska- przewodnicząca, Barbara 
Orzoł i Martyna Musiał, przy-
znała: w kategorii klas i-iii: 
I miejsce: jakubowi Serwat-
ce ze SP w Mieścisku, II miej-
sce: Kamilowi Kuczowi- SP 
w Mieścisku, III miejsce: Blan-
ce węczkowskiej z SP 4 w Wą-
growcu Wyróżnienia otrzyma-
li: jagoda Kamińska, Kacper 
Placha i filip Makarewicz 

z SP 4 w Wągrowcu oraz Maria 
Kasper z SP w Łaziskach. 

W kategorii klas IV-VI,I miej-
sce zajęła Dobrochna Krenc 
z SP 2 w Wągrowcu,

II miejsce: Sandra litko-
wiec z SP w Wiatrowie, III miej-
sce: Martyna wichłacz z SP 
w Łeknie, natomiast wyróżnie-
nia otrzymali: adrianna we-
kwert z SP 4 w Wągrowcu, Da-
niel Pietrowski z SP 2 w Wą-
growcu oraz agata Baran 
i Zuzanna Bruch z SP w Łek-

nie. Do półfinałów XXIX Wo-
jewódzkiego Konkursu Recy-
tatorskiego Szkół Podstawo-
wych i Gimnazjów w Poznaniu 
komisja zakwalifikowała: Do-
brochnę Krenc z SP 2 w Wą-
growcu, Sandrę Litkowiec z SP 
w Wiatrowie i Martynę Wi-
chłacz z SP w Łeknie. Konkurs 
zorganizowało Ognisko Pracy 
Pozaszkolnej we współpracy 
z I LO w Wągrowcu.

Karol Kruś  •
Dyrektor OPP

III Powiatowy Konkurs 
Recytatorski 
Szkół Podstawowych 
„Kleks 2014”

Laureaci na scenie.
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uwaga!
Powiatowy Urząd Pracy 

w Wągrowcu informuje, że 
rozpoczyna przyjmowanie 
wniosków o skierowanie na: 
Szkolenie indywidualne 

wskazane przez osobę bez-
robotną.

Wnioski przyjmowane bę-
dą do wyczerpania środków fi-
nansowych.

Stosowne druki można po-
brać ze strony internetowej 
www.pupwagrowiec.pl – za-

kładka rozwój zawodowy/
szkolenia/szkolenia wskazane 
przez osobę uprawnioną lub 
w siedzibie urzędu.Szczegóło-
we informacje dotyczące na-
boru wniosków:

Tel. 67 26 21 081 wew. 277, 
264 ( pok. 103).

Komunikat PUP

W dniu 25.01.2014 r. odbył się III Powiatowy Konkurs Recyta-
torski Szkół Podstawowych „Kleks 2014”, na który zgłosiło się 
45 uczestników.

*Dane Systemu Informacji Oświatowej – stan liczby uczniów na dzień 30 września 2013 r.

wyDatKi BieŻące
 w 2014 r.

8.041.700 zł

3.697.200 zł

2.567.700 zł

3.351.590 zł

4.799.200 zł

2.480.000 zł

3.046.600 zł

1.102.000 zł

946.953 zł

273.738 zł

30.306.681 zł

jeDNoStKa

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 
w Wągrowcu

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 
w Wągrowcu

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Gołańczy

I Liceum Ogólnokształcące w Wągrowcu

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy 
w Antoniewie

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w 
Gołańczy

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy

Bursa Szkolna nr 1 w Wągrowcu

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 
w Wągrowcu

Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Wągrowcu

raZeM

licZBa ucZNiów 
2013/2014

1444

621

277 oraz 26 wycho-
wanków w internacie

437

84

63

117

68

---------

---------

3.137*

Wirtualny spacer

Strażacy z Państwowej Stra-
ży Pożarnej w Wągrowcu prze-
prowadzili 22 stycznia krótkie 
szkolenie z zakresu pierwszej 
pomocy w Bursie Szkolnej nr 1 
w Wągrowcu. Szkolenie skiero-
wane było dla uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych. Ucznio-
wie zostali zapoznani w jaki 
sposób należy się zachować 
oraz jak postępować z osobą 
poszkodowaną. Każdy z zain-
teresowanych mógł czynnie 
uczestniczyć w szkoleniu.

Szkolenie 
z pierwszej 
pomocy

http://starosta.pwa.wkraj.pl



StaroStwo Powiatowe 
w wągrowcu 

ul. Kościuszki 15,
tel. 67 268 05 00
fax: 67 262 78 88
Godziny przyjmowania in-
teresantów: od 9 do14
powiat@wagrowiec.pl
www.wagrowiec.pl

wydział Komunikacji
ul. Kościuszki 53D
tel. 67 262 11 12, 67 262 73 22

Zespół opieki Zdrowotnej 
w wągrowcu
ul. Kościuszki 74 
tel. 67 268 15 00
fax: 67 268 50 77 
szpital@wagrowiec.pl
www.zozwagrowiec.inter-
netdsl.pl

Komenda Powiatowa Policji 
w wągrowcu
ul. Taszarowo 11
tel. 67 268 12 01

Komenda Powiatowa 
Państwowej Straży 
Pożarnej w wągrowcu
ul. Przemysłowa 44
tel. 67 262 18 01

Powiatowy urząd Pracy 
w wągrowcu
ul. Kolejowa 22
tel. 67 26210 81

Powiatowa Stacja 
Sanitarno-epidemiologiczna 
w wągrowcu
ul. Gnieźnieńska 49
tel. 67 268 56 80

Powiatowy inspektorat 
Nadzoru Budowlanego 
w wągrowcu
ul. Gnieźnieńska 49
tel. 67 262 87 90

Powiatowy Zarząd Dróg 
w wągrowcu
ul. Gnieźnieńska 53
tel. 67 268 54 80
tel. kom. 604 438 431

Powiatowy inspektorat 
weterynarii w wągrowcu
ul. Berdychowska 54
tel. 67 268 56 47

Powiatowe centrum 
Pomocy rodzinie 
w wągrowcu
ul. Wierzbowa 1
tel. 67 262 76 14

Dom Pomocy Społecznej 
w Srebrnej górze
62-120 Wapno
tel. 67 261 14 65

Ważne 
adresy
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W kwietniu 2013r. stwier-
dzono włośnicę u dzika od-
strzelonego w pobliżu miej-
scowości Raczkowo (gmina 
Skoki), następnie w grudniu 
stwierdzono chorobę u 2 dzi-
ków odstrzelonych w pobliżu 
miejscowości Kakulin, (gmina 
Skoki), i u jednego dzika od-
strzelonego w pobliżu miej-
scowości Panigródz, (gmina 
Gołańcz). Jak wykazały docho-
dzenia epizootyczne w gospo-
darstwach hodujących trzodę 
chlewną prawdopodobnym 
źródłem choroby, było zjedze-
nie przez świnie zarażonych 
włośniami gryzoni.

Od wielu lat choroba 
stwierdzana jest u dzików 
odstrzelonych na terenie po-
wiatów: Nakło, Żnin, Cho-
dzież, Gniezno i Piła. Na za-
rażenie włośniami wrażliwe 
są: świnie, dziki, nutrie, konie, 
myszy, szczury, dzikie zwie-
rzęta mięsożerne (wilki, lisy, 
kuny) oraz psy, koty.

Uwaga - włośnica

Rok 2014 jest rokiem, 
w którym obchodzimy 95-
lecie Służb Sanitarnych 
w Polsce oraz 60 –lecie Pań-
stwowej Inspekcji Sanitarnej. 
Z tej okazji w holu Starostwa 

Powiatowego w Wągrowcu 
zorganizowano wystawę pt. „Z 
kart historii służb sanitarnych 
powiatu wągrowieckiego”.

Wystawa będzie prezento-
wana w Starostwie Powiato-

wym do 15.03.2014 r., a potem 
na 3 tygodnie zostanie prze-
niesiona do holu Miejskiego 
Domu Kultury w Wągrowcu.

Zapraszamy do zapozna-
nia się z ekspozycją.

Rocznicowa wystawa
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Komisja finansów, ob-
szarów wiejskich i Strategii 
rozwoju Powiatu:

Opiniowanie materiałów 
na sesję.

Komisja edukacji, Kultu-
ry, Sportu i turystyki:

Ocena rozwoju bazy lo-
kalowej i zrealizowanych 
zadań przez Poradnię Psy-
chologiczno -Pedagogiczną 
w Wągrowcu w latach 2011-
2014.

Zadania zrealizowane przez 

Ognisko Pracy Pozaszkol-
nej w Wągrowcu w 2013 
roku.

Opiniowanie materiałów 
na sesję.

Komisja Zdrowia, Polityki 
Społecznej i rynku Pracy:

Przyjęcie planu pracy Ko-
misji na 2014r.

Opiniowanie materiałów 
na sesję.

Komisja Bezpieczeństwa 
i Komunikacji:

Informacja z działalności 

Komisji Bezpieczeństwa i Po-
rządku za 2013 rok.

Opiniowanie materiałów 
na sesję.

Komisja rewizyjna:
Kontrola wykonania zadań 

statutowych Bursy Szkolnej nr 
1 w Wągrowcu w 2013 roku.

Kontrola funkcjonowania 
Wydziału Geodezji, Kartogra-
fii, Katastru i Gospodarki Nie-
ruchomościami.

Zebrała 
M. Substyk •

Tematyka prac komisji Rady Powiatu 
na posiedzeniach w miesiącu styczniu 
wg planu pracy na 2014 rok

Powiat wągrowiecki 
skończył 15 lat. Powstał 1 
stycznia 1999 r. w wyniku 
reformy samorządowej.

Tradycje struktur powia-
towych są jednak w naszym 
regionie znacznie starsze. 
Wągrowiec był już stolicą po-
wiatu w okresie międzywo-
jennym i w czasach PRL-u do 
roku 1975. Dzisiaj jesteśmy 
jednym z 31 powiatów Woje-
wództwa Wielkopolskiego. 

Nasz powiat leży w jego 
północno - wschodniej czę-
ści w odległości około 60 
kilometrów od Poznania, 
Bydgoszczy czy Piły. Powiat 
wągrowiecki jest jednym 

z większych powiatów Wiel-
kopolski. Zajmuje powierzch-
nię 1040,8 km2 w historycz-
nym i etnograficznym regio-
nie Pałuk, na przecięciu Szla-
ku Piastowskiego ze Szlakiem 
Cysterskim. Zamieszkuje go 
ponad 70 tysięcy mieszkań-
ców w gminach Wągrowiec, 
Skoki, Gołańcz, Damasławek, 
Mieścisko, Wapno i w mieście 
Wągrowcu. 

W związku z jubileuszem 
przewidujemy cykl konkur-
sów i imprez, o szczegółach 
których na bieżąco będziemy 
informować na stronie inter-
netowej starostwa oraz na fa-
cebooku.

Rocznica 
15-lecia powiatu!

Zapraszamy do odwiedza-
nia i polubienia strony Sta-
rostwa Powiatowego w Wą-
growcu https://www.facebo-
ok.com/StarostwoPowiato-
weWWagrowcu

Włodarze powiatu wągro-
wieckiego na piątkę z plu-
sem w konkursie „Dobry Go-
spodarz 2013”!

Portal „Dobrzy Politycy.pl” 
podsumował konkurs „Dobry 
Gospodarz 2013”, w którym 
świetnie wypadli włodarze 
powiatu wągrowieckiego: 

Starosta Michał  Piechoc-
ki i Wicestarosta tomasz 
Kranc. W głosowaniu in-
ternautów zdobyli najwyż-
sze notowania spośród po-
wiatowych polityków. Wy-
soko ocenieni zostali rów-
nież: grzegorz jakubiak, 
robert woźniak, andrzej 
Bielecki, jacek Brzostow-
ski i Stanisław gąsiorek. 
ht tp : / /w w w.dobr z ypol i -
tycy.pl/lokalizacja/polska/
woj-wielkopolskie/powiat-w-
agrowiecki

Jesteśmy w sieci

W 2013 r. choroba została stwierdzona na terenie Gminy Da-
masławek i Gminy Wągrowiec.

i są następstwem penetracji 
samic włośnia do śluzówki je-
lit. Charakteryzują się one wy-
miotami, bólem brzucha, bie-
gunką, gorączką i obrzękiem 
twarzy. Następne objawy po-
jawiają się po 2 – 8 tygodniach 
po zjedzeniu pokarmu zawie-
rającego larwy włośni. Charak-
terystycznym objawem jest 
obrzęk powiek i tkanki oczo-
dołowej, bóle mięśniowe, bó-
le i zawroty głowy, gorączka 
i ogólne osłabienie, trudności 
oddechowe, eozynofilia i leu-
kocytoza. W łagodnych przy-
padkach większość objawów 
ustępuje po kilku miesiącach.

Postępowanie i zapobiega-
nie zarażeniu.

Należy obowiązkowo ba-
dać mięso świń, dzików, nu-
trii, koni w kierunku włośni. 
Ważną rolę w profilaktyce cho-
roby odgrywa deratyzacja.

Powiatowy Lekarz   •
Weterynarii w Wągrowcu 

Elżbieta Misiek

Drogi ZaraŻeNia
Zarażenie następuje po 

spożyciu mięsa, w którym 
znajdują się żywe larwy 
włośni. Człowiek zaraża się 
przez spożycie zarażonego 
mięsa np. świni domowej, 
a świnia zjadając np. zara-
żone nicieniem myszy lub 
szczury. Solenie, peklowa-
nie, wędzenie mięsa nie za-
bija pasożyta. Źródłem za-
rażenia jest więc zazwyczaj 
mięso niedostatecznie dłu-
go gotowane.

Po spożyciu zarażonego 
mięsa sok żołądkowy roz-
puszcza otoczkę, a oswobo-
dzona larwa włośnia prze-
dostaje się do jelita cienkie-

go i tam wnika do kosmków 
błony śluzowej, gdzie osiąga 
dojrzałość płciową. Po za-
płodnieniu samice rodzą 
żywe larwy, które przeni-
kają do naczyń chłonnych 
i krwionośnych organizmu 
człowieka. Później z prą-
dem krwi lub chłonki roz-
noszone są po całym jego 
ciele. Larwy osiedlają się 
w mięśniach poprzecznie 
prążkowanych, skręcają się 
i otorbiają. Otorbione larwy 
nie tracą żywotności lata-
mi. Cykl rozwojowy włośnia 
krętego odbywa się w całości 
w jednym gospodarzu (żywi-
cielu).

oBjawy wŁoŚNicy 
u cZŁowieKa

Okres wylęgania choroby 
waha się od jednego do kilku 
dni od chwili spożycia zarażo-
nego pokarmu. Przebieg cho-
roby, a tym samym pojawie-
nie się oraz intensywność ob-
jawów chorobowych, zależy 
od liczby larw zarażających 
człowieka, jego wieku i indy-
widualnej podatności na za-
rażenie. W rozwoju choroby 
występują trzy fazy: jelitowa, 
mięśniowa oraz zdrowienia; 
rzadziej następuje śmierć. 
Pierwsze objawy ze strony 
przewodu pokarmowego 
pojawiają się po około 30 – 
32 godzinach po zarażeniu 




