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Pozwólcie Państwo, że przedstawię…

Gmina Wągrowiec – gmina wiejska 
okala miasto Wągrowiec i stanowi odrębną jednostkę administracyjną
położoną w powiecie wągrowieckim i województwie wielkopolskim.

Powierzchnia – 347,8 km2

Liczba ludności – 12 277 osób  

43 sołectwa 

64 miejscowości



Nowoczesna z tradycjami…
Mimo wiejskiego charakteru gminy poszczególne jej sołectwa 

to prawdziwy wachlarz różnorodności.

DZIEDZICTWO KULTUROWE
• Tarnowo Pałuckie z jednym z najstarszych   

drewnianych kościołów w Polsce.

• Łekno z dokumentem fundacyjnym Zbyluta
dla klasztoru cysterskiego wpisanym w 2016 r. 
na krajową listę UNESCO „Pamięć Świata”.



NATURALNE - CZYSTE ŚRODOWISKO
- bogactwo jezior i lasów sprzyjające rekreacji

• Rezerwat DĘBINA kompleks leśny o pow. 30,39 ha 
w którym dominują liczne, ponad 270-letnie dęby, 
wśród nich Pomnik Przyrody - dąb KORFANTY 
o obwodzie 340 cm 

• Jezioro Kaliszańskie stanowiące obszar NATURA 2000



AKTYWNI MIESZKAŃCY
• 15 Kół Gospodyń Wiejskich

• 37 Sołectw w Wielkopolskiej Odnowie Wsi

• 10 Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych

• 19 Organizacji Pozarządowych



Zarządzając Gminą od 2002 roku
wsłuchuję się w głosy Mieszkańców

• Konsultacje z przedstawicielami 
wszystkich 43 sołectw, 

• Ankietyzacja mieszkańców 
na potrzeby kierowania
strategicznego i rewitalizacji,

• Spotkania z różnymi grupami 
społecznymi, przedstawicielami 
organizacji i stowarzyszeń oraz 
najmłodszymi

pozwoliły zdiagnozować potrzeby 
i oczekiwania Mieszkańców.



NAJWAŻNIEJSZE – NAJPILNIEJSZE 
POTRZEBY MIESZKAŃCÓW

Budowa, uzupełnienie OŚWIETLENIA

Budowa, przebudowa DRÓG 

Budowa i remonty ŚWIETLIC



PONADTO WAŻNE DLA MIESZKAŃCÓW SĄ:

• Budowa boisk (ich doinwestowanie)

• Zorganizowanie terenów rekreacyjnych, ścieżek rowerowych

• Budowa parkingów

• Promocja lokalnych produktów

• Budowa kanalizacji sanitarnej

• Budowa, modernizacja plaż, budowa pomostów

• Przebudowa i remonty remiz strażackich

• Budowa  i doposażenie placów zabaw oraz montaż urządzeń Fitness

• Budowa instalacji fotowoltaicznych i wymiana źródeł ciepła 



Na ile dotychczasowe efekty wdrażania 

PROW 2014-2020 
oraz

PO Rybactwo i Morze 2014-2020
pozwoliły zrealizować oczekiwania mieszkańców 

Gminy Wągrowiec?



W ramach operacji typu:

BUDOWA I MODERNIZACJA 
DRÓG LOKALNYCH

w ramach poddziałania
„Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem 

lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji 
w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”

Na terenie Gminy Wągrowiec zrealizowano trzy projekty.



„Przebudowa drogi gminnej Bartodzieje – Kopaszyn”

W ramach zadania wykonano odcinek drogi gminnej o długości 2,458 km, 
szerokości jezdni 5,00 m (2 pasy ruchu po 2,50 m) z przylegającą do jezdni 
ścieżką rowerową o szerokości 1,5 m. 

Wartość projektu: 2 158 571,42 zł

Wartość dofinansowania: 1 373 498,00 zł

Wartość inwestycji: 2 403 589,38 zł



„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łaziska”

W ramach zadania wykonano odcinek drogi gminnej o długości 1,4 km, 
szerokości jezdni 6,50 m (w tym dwa pasy ruchu po 2,50 m z przylegającą 
do jezdni ścieżką rowerową o szerokości 1,5 m).

Wartość projektu: 1 318 519,15 zł

Wartość kosztów kwalifikowanych: 1 317 311,17 zł

Wartość dofinansowania: 838 205,00 zł



„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łęgowo

na działce nr 24”

Wartość projektu: 110 158,80 zł

Wartość kosztów kwalifikowanych: 107 197,41 zł

Wartość dofinansowania: 68 209,00 zł

W ramach zadania wykonano odcinek drogi gminnej o długości 0,089 km 
o nawierzchni z kostki betonowej.



W ramach operacji typu:

GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA

w ramach poddziałania
,,Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem 

lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji 
w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”

Działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”
Na terenie Gminy Wągrowiec realizowana jest obecnie operacja pn.:
Budowa i przebudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w miejscowości 
Ochodza, Gmina Wągrowiec.



Wartość projektu: 3 013 459,66 zł

Wartość kosztów kwalifikowanych: 2 449 967,20 zł

Dofinansowanie: 1 558 913,00 zł

Zadanie nr 1 „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Ochodza”,

Zadanie nr 2 „Przebudowa wodociągu w Ochodzy”,

Zadanie nr 3 „Przebudowa stacji uzdatniania wody w Ochodzy”.



W ramach operacji typu:

INWESTYCJE W TARGOWISKA
LUB OBIEKTY BUDOWLANE

PRZEZNACZONE NA CELE PROMOCJI
LOKALNYCH PRODUKTÓW

w ramach poddziałania 
„Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych 

usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, 
kultury i powiązanej infrastruktury”.

Na terenie Gminy Wągrowiec rozpoczęto realizację operacji pn: „Budowa 
targowiska w miejscowości Łekno, Gmina Wągrowiec”.



W ramach projektu realizowanego w systemie zaprojektuj – wybuduj
planuje się wykonanie:

• części handlowej oraz administracyjno – sanitarnej, 

• ciągów pieszo-jezdnych i miejsc postojowych, 

• odwodnienie, 

• oświetlenie, 

• zasilanie energetyczne 
z instalacji fotowoltaicznej 

Wartość projektu: 1 519 642,66 zł

Wartość dofinansowania: 966 948,00 zł

wszystko to wkomponowane 
w zieleń urządzoną z zachowaniem 
wymagań układu urbanistycznego 
średniowiecznego miasta Łekno. 



Realizacja projektu to szansa przywrócenie
miejscowości statusu dawnej osady targowej. Nie
przywrócimy już Łeknu znaczenia ważnej
miejscowości na trasie średniowiecznego szlaku
handlowego wiodącego z Gniezna przez Łekno,
Nakło na Pomorze, ale mamy nadzieję, że po
zrealizowaniu przedsięwzięcia odrodzą się
kupieckie tradycje Łekna oraz stanie się ono
atrakcją na szlaku Cysterskim i Piastowskim.



W ramach operacji typu:

INWESTYCJE W OBIEKTY PEŁNIĄCE
FUNCJE KULTURALNE

w ramach działania 
„Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”

Na terenie Gminy Wągrowiec planowane są do realizacji dwie operacje 
1.  Budowa Świetlicy wiejskiej w Nowym – o wartości 791 706,97 zł

i wnioskowanej kwocie pomocy 500 000,00 zł.
2.  Przebudowa Świetlicy wiejskiej w Ludwikowie – o wartości 571 089,36 zł

i wnioskowanej kwocie pomocy 363 384,00 zł.
Wnioski złożyła Gmina Wągrowiec i Gminny Ośrodek Kultury w Łeknie
Projekty znalazły się na 5 i 10 miejscu listy informującej o kolejności
przysługiwania pomocy dla w/w operacji.



W ramach operacji typu:

KSZTAŁTOWANIE PRZESTRZENI 
PUBLICZNEJ

w ramach działania 
„Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”.

Na terenie Gminy Wągrowiec planowany jest do realizacji projekt pn.
„Zagospodarowanie przestrzeni publicznej – w centrum wsi w Werkowie, 
Kopaszynie, Wiśniewie, Mikołajewie i Przysiece”.



W ramach projektu wykonanych zostanie pięć zadań:

1 - „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy świetlicy wiejskiej 
w Werkowie”.

2 - „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum wsi w Kopaszynie”.

3 - „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum wsi w Wiśniewie”.

4 - „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum wsi w Mikołajewie”.

5 – „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum wsi w Przysieka”.

Wartość projektu: 1 156 073,37 zł

Dofinansowanie: 735 608,00 zł



W ramach Projektu Grantowego 
Poprawa dostępności do obiektów kulturalnych, rekreacyjnych 

i turystycznych, wzrost wiedzy, umiejętności i aktywności wśród 
mieszkańców oraz promocja obszaru DOLINY WEŁNY

Gmina Wągrowiec będzie realizować projekt pn.: „Budowa wiat rekreacyjnych
przy placach zabaw w Nowym i Długiej Wsi”, w ramach którego wykonane
zostaną wiaty rekreacyjne, zamontowane zostanie oświetlenie solarne i stacje
pogodowe.

Projekt realizuje lokalną strategię rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Dolina
Wełny”, której Gmina Wągrowiec jest członkiem obok Gmin: Gołańcz, Wapno,
Damasławek, Mieścisko, Kiszkowo, Skoki, Rogoźno, Margonin.

Wartość projektu – wg umowy o dofinansowanie – 49 571,89 zł

W tym planowane dofinansowanie – 20 000,00 zł



W ramach Programu Operacyjnego:

RYBACTWO I MORZE 2014-2020
Na operacje w zakresie działania: 

„Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” 
w ramach priorytetu 4 „zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”.

Na terenie Gminy Wągrowiec realizowany jest projekt pn.:
,,Modernizacja nabrzeża jeziora Kaliszańskiego w miejscowości Kamienica, 

Gmina Wągrowiec”.  

Projekt realizuje lokalną strategię rozwoju Lokalnej Grupy Rybackiej „7 RYB”,
której Gmina Wągrowiec jest członkiem obok Gmin: Szamocin, Skoki,
Wyrzysk, Margonin, Rogoźno, Oborniki.

Wartość projektu – wg umowy o dofinansowanie – 583.333,64 zł

W tym planowane dofinansowanie – 299.320,00 zł



Zrealizowany w ramach projektu zakres:
• wykonanie nawierzchni molo z desek kompozytowych i zejścia do wody,
• boiska do piłki plażowej, 
• montaż elementów rekreacyjnych, w tym placów zabaw dla różnych grup

wiekowych, 
• dostawa i montaż wież ratowniczych,
• wykonanie banerów promujących lokalne produkty
podniesie atrakcyjność tego akwenu i przyczyni się do realizacji kolejnych 
oczekiwań mieszkańców.



Kłopoty z pozyskaniem wykonawców

Wyższe niż planowano koszty realizacji 
inwestycji z uwagi na sytuację rynkową

Ograniczone wartość projektu 

Sztywne dofinansowanie 63,63%

PROBLEMYPOZYTYWY

Realizowane projekty wpisują się 
w najważniejsze – zdiagnozowane 
potrzeby mieszkańców



• budowę i modernizację OŚWIETLENIA
• budowę, przebudowę  i modernizację DRÓG 
• kontynuowanie budowy modernizacji obiektów pełniących rolę obiektów  

kultury na wsi  - BUDOWA - REMONTY ŚWIETLIC
• budowę KANALIZACJI I WODOCIĄGÓW w tym SUW
• FOTOWOLTAIKA I MODERNIZACJA ŹRÓDEŁ CIEPŁA 

– w tym dla mieszkańców
• remonty, budowy i modernizacje REMIZ OSP

I CO DALEJ? 

W nowej perspektywie sugerujemy wprowadzenie 
działań umożliwiających:



Proponujemy również kontynuować:
„Realizację lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność”

tj. 
Lokalnej Grupy Działania – „Dolina Wełny”

oraz 
Lokalnej Grupy Rybackiej „7 RYB”



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

Przemysław Majchrzak 
Wójt Gminy Wągrowiec


