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II..  WWSSTTĘĘPP  DDOO  RRAAPPOORRTTUU  

 

Raport o stanie powiatu ostrzeszowskiego za 2019 rok został opracowany na podstawie art. 30a 

Ustawy o samorządzie powiatowym (DZ. U. 2019 poz. 511 tj.), zgodnie z którym zarząd powiatu co 

roku, do dnia 31 maja przedstawia radzie powiatu raport o stanie powiatu. Jego rozpatrzenie 

następuje podczas sesji związanej z podjęciem uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia 

absolutorium zarządowi powiatu.  

W związku z wystąpieniem stanu epidemii, w ustawie z dnia 14 maja 2020 roku o zmianie niektórych 

ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. 

poz. 875) dodano art. 15 zzzzzz do ustawy z 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych 

oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, którym przedłużono termin składania raportu o stanie 

powiatu o 60 dni, tj. do 30 lipca 2020 roku. 

W debacie nad raportem mogą zabierać głos radni, a także mieszkańcy powiatu. Mieszkaniec, który 

chciałby uczestniczyć w debacie składa zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 150 osób, 

najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być 

przedstawiany raport o stanie powiatu. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności 

otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos  

w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby. 

Niniejszy dokument przedstawia zwięzłą informację podsumowującą działalność Zarządu Powiatu  

w Ostrzeszowie w 2019 roku, w szczególności uwzględniającą realizację polityk, programów i strategii 

oraz uchwał rady powiatu. 

Informacje zawarte w Raporcie mają za zadanie służyć radnym powiatowym, jak i mieszkańcom 

powiatu ostrzeszowskiego do zwiększenia wiedzy na temat funkcjonowania jednostki samorządu 

terytorialnego, jakim jest powiat, jak również mogą być równolegle traktowane jako wytyczne do 

tworzenia nowych, przyszłościowych zadań. 

  

ZZaarrzząądd  PPoowwiiaattuu  ww  OOssttrrzzeesszzoowwiiee  

Zarząd Powiatu w Ostrzeszowie powołany 20 listopada 2018 roku działa w składzie: 

 1. Lech Janicki – starosta, 

 2. Zofia Witkowska – wicestarosta,  

3. Stefan Hebisz – członek zarządu  

4. Adam Mickiewicz – etatowy członek zarządu  

5. Marianna Powązka – członek zarządu  
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Zarząd powiatu jest organem wykonawczym, odpowiadającym za wykonywanie uchwał rady powiatu   

i zadań powiatu. Jest również odpowiedzialny za wykonywanie zadań z zakresu administracji 

rządowej. W indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości 

powiatu decyzje wydaje starosta, chyba, że przepisy szczególne przewidują wydawanie decyzji przez 

zarząd powiatu. Liczne przepisy Prawa Materialnego szczegółowo określają zakres zadań 

realizowanych przez zarząd - jednym z nich jest odpowiedzialność za gospodarkę finansową powiatu. 

Zadania powiatu, jak i uchwały, zarząd wykonuje przy pomocy starostwa powiatowego oraz 

jednostek organizacyjnych powiatu, w tym powiatowego urzędu pracy.  

 

Powiatową administrację zespoloną stanowią:  

1. starostwo powiatowe,  

2. powiatowy urząd pracy,  

3. jednostki organizacyjne stanowiące aparat pomocniczy kierowników powiatowych służb, 

inspekcji i straży.  

 

W powiecie ostrzeszowskim funkcjonują następujące jednostki organizacyjne:  

1. Starostwo Powiatowe,  

2. Powiatowy Urząd Pracy  

3. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, w ramach którego działa - Powiatowy Zespół ds. 

Orzekania o Niepełnosprawności  

4. Dom Pomocy Społecznej w Kobylej Górze,  

5. Dom Pomocy Społecznej w Kochłowach,  

6. Dom Pomocy Społecznej w Marszałkach,  

7. Dom Dziecka,  

8. Zakład Aktywności Zawodowej w Książenicach, 

9. Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Ostrzeszowie,  

10. Zespół Szkół nr 2 im. Przyjaźni Polsko-Norweskiej w Ostrzeszowie,  

11. I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie,  

12. Specjalny Ośrodek Szkolno–Wychowawczy,  

13. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna.  

Powiatowe inspekcje, służby i straże:  

1. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej,  

2. Komenda Powiatowa Policji,  

3. Powiatowa Stacja Sanitarno–Epidemiologiczna,  

4. Powiatowy Inspektorat Weterynarii,  

5. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego  

 

Ponadto Powiat Ostrzeszowski jest założycielem oraz 100% udziałowcem spółki Ostrzeszowskie 

Centrum Zdrowia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, powstałej w 2015 roku z przekształcenia 

Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrzeszowie. 
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IIII..  PPOODDSSTTAAWWOOWWEE  IINNFFOORRMMAACCJJEE  OO  PPOOWWIIEECCIIEE  

OOSSTTRRZZEESSZZOOWWSSKKIIMM  
 

 

Powiat ostrzeszowski reaktywowany w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej leży  

w południowej części wielkopolski.  

Od północy graniczy z powiatami ostrowskim i kaliskim - ziemskim, od południa z powiatem 

kępińskim oraz powiatem wieruszowskim w województwie łódzkim. Od wschodu z powiatem 

sieradzkim, od zachodu z oleśnickim w województwie dolnośląskim. Powierzchnia powiatu to 773 

km2. Siedzibą powiatu jest miasto Ostrzeszów. 

 

Mapa powiatu ostrzeszowskiego1.  

 

Obszar powiatu ostrzeszowskiego obejmuje 7 jednostek samorządu terytorialnego, w tym:  

⎯ gminy miejsko-wiejskie: Grabów nad Prosną, Mikstat, Ostrzeszów 

⎯ gminy wiejskie: Czajków, Doruchów, Kobyla Góra, Kraszewice 

Liczba miast: 3, miejscowości wiejskich 126, sołectw 85. 

 

Według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku2 powiat ostrzeszowski zamieszkiwało 55.403 osób: 

mężczyzn 27.356, kobiet 28.047. Gęstość zaludnienia: 72 os/km2. W miastach mieszkało 17.971 osób,  

a 37.432 osób na wsiach.  

Na terenie powiatu ostrzeszowskiego użytki rolne zajmują 55%, lasy 32%, grunty i wody 9%. 

 
1Zródło:https://www.google.com/maps/place/Powiat+ostrzeszowski/@51.437205,17.76354,10z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x471aa2fd

cc510ca7:0x71f1b1bd63e70832!8m2!3d51.4509461!4d17.9191483 
2 Źródło: https://poznan.stat.gov.pl/vademecum/vademecum_wielkopolskie/portrety_powiatow/powiat_ostrzeszowski.pdf 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Reforma_administracyjna_w_Polsce_(1999)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ostrzesz%C3%B3w
https://pl.wikipedia.org/wiki/Grab%C3%B3w_nad_Prosn%C4%85_(gmina)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mikstat_(gmina)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ostrzesz%C3%B3w_(gmina)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Czajk%C3%B3w_(gmina)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Doruch%C3%B3w_(gmina)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kobyla_G%C3%B3ra_(gmina)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kraszewice_(gmina)
https://www.google.com/maps/place/Powiat+ostrzeszowski/@51.437205,17.76354,10z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x471aa2fdcc510ca7:0x71f1b1bd63e70832!8m2!3d51.4509461!4d17.9191483
https://www.google.com/maps/place/Powiat+ostrzeszowski/@51.437205,17.76354,10z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x471aa2fdcc510ca7:0x71f1b1bd63e70832!8m2!3d51.4509461!4d17.9191483
https://poznan.stat.gov.pl/vademecum/vademecum_wielkopolskie/portrety_powiatow/powiat_ostrzeszowski.pdf
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W końcu września 2019 liczba zarejestrowanych bezrobotnych w powiecie ostrzeszowskim 

obejmowała ok. 1 tys. mieszkańców, co stanowi stopę bezrobocia na poziomie 3,9% do aktywnych 

zawodowo3. 

Według danych GUS zanotowano 573 urodzenia i 541 zgonów. Migracje wewnętrzne 621 (napływ)  

i 686 (odpływ). Migracje zagraniczne: imigracja 12, emigracja 12. 

Wybrane zagadnienia statystyczne według raportu GUS na koniec 2018 roku: 

⎯ liczba pracujących ogółem: 17.968, mężczyzn 9.340, kobiet 8.628; 

⎯ pracujący: 

▪ w przemyśle i budownictwie 6.655, 

▪ w rolnictwie 6.559,  

▪ w handlu, naprawie samochodów, transporcie, gastronomii 1.500,  

▪ działalności finansowej i ubezpieczeniowej 138, pozostałe usługi 3.116; 

⎯ przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto: 3.905,96 zł; 

⎯ lasy ogółem w powiecie: 27 343,5 ha, w tym lasy publiczne 18,4 ha, lasy prywatne 8,4 ha;  

⎯ liczba podmiotów gospodarczych:  

▪ sektora publicznego 117,  

▪ sektor prywatny 5.764 w tym:  

✓ spółek handlowych 287,  

✓ osób fizycznych prowadzących działalność 4.744,  

✓ spółek handlowych z kapitałem zagranicznym 28,  

✓ spółdzielni 29,  

✓ fundacji 7,  

✓ stowarzyszeń 223. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 Żródło: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/bezrobocie-rejestrowane/bezrobotni-zarejestrowani-i-stopa-bezrobocia-stan-

w-koncu-wrzesnia-2019-r-,2,86.html 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Stopa_bezrobocia
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/bezrobocie-rejestrowane/bezrobotni-zarejestrowani-i-stopa-bezrobocia-stan-w-koncu-wrzesnia-2019-r-,2,86.html
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/bezrobocie-rejestrowane/bezrobotni-zarejestrowani-i-stopa-bezrobocia-stan-w-koncu-wrzesnia-2019-r-,2,86.html
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IIIIII..  DDZZIIAAŁŁAALLNNOOŚŚĆĆ  ZZAARRZZĄĄDDUU  PPOOWWIIAATTUU  WW  22001199  RROOKKUU    

WW  ZZAAKKRREESSIIEE  RREEAALLIIZZOOWWAANNYYCCHH  PPOOLLIITTYYKK,,  PPRROOGGRRAAMMÓÓWW    

II  SSTTRRAATTEEGGIIII  

 

 
Zakres realizowanych polityk, programów i strategii został szczegółowo określony poprzez podjęte 

uchwały rady powiatu – w ubiegłym roku, jak i w roku poprzednim 2018 i dotyczą: 

⎯ pomocy społecznej: 

▪ Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla powiatu ostrzeszowskiego na 
lata 2019-2025 

▪ Powiatowy Program Pomocy Osobom Niepełnosprawnym na lata 2012-2020 

▪ Program Profilaktyki powiatu ostrzeszowskiego na lata 2016-2020: „Przeciwdziałanie 

Przemocy w Rodzinie i Ochrona Ofiar Przemocy w Rodzinie” oraz „Program korekcyjno-

edukacyjny dla osób stosujących przemoc w Rodzinie” 

▪ Powiatowy Program psychologiczno-terapeutyczny dla osób stosujących przemoc  

w rodzinie na lata 2018-2020; 

▪ Trzyletni Program Rozwoju Pieczy Zastępczej; 

⎯ współpracy z organizacjami pozarządowymi: 

▪ Program współpracy powiatu ostrzeszowskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok 

⎯ przeciwdziałania bezrobociu: 

▪ Realizacja w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 30 czerwca 2019 roku projektu 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach WRPO 

2014 – 2020 oraz  

▪ Realizacja w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 30 czerwca 2019 roku projektu 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

programu POWER 2014 – 2020 

▪ zmiany Uchwały Nr XLVIII/242/2018 Rady Powiatu w Ostrzeszowie z dnia 28 września 

2018 r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od dnia 01 stycznia 2019 r. do 

dnia 31 grudnia 2020 roku projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 

2014-2020 

▪ zatwierdzenia do realizacji w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 

2020 roku projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-

2020 

⎯ ochrony środowiska:  

▪ Program ochrony środowiska dla powiatu ostrzeszowskiego na lata 2017-2020  

z perspektywą do roku 2024 wraz z Prognozą odziaływania na środowisko; 
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PPoommoocc  ssppoołłeecczznnaa  
 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla powiatu ostrzeszowskiego na lata 
2019-2025 
Obowiązek wykonania i realizacji ww. Strategii nakłada na powiat ustawa o pomocy 

społecznej art. 19 pkt. 1 (Dz. U. 2019. poz. 1507 tj.).  

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla powiatu ostrzeszowskiego na lata 

2019-2025 została przyjęta uchwałą nr VII/56/2019 Rady Powiatu w Ostrzeszowie w dniu 29 

marca 2019 roku. 

Strategia ta, jest spójna z realizowanymi programami pomocy społecznej przedstawionymi 

poniżej. 

Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla powiatu ostrzeszowskiego 

wskazuje na kluczowe kwestie, z jakimi borykają się mieszkańcy powiatu poszczególnych 

gmin, odpowiada na ich niezaspokojone potrzeby, wytycza kierunki działań na rzecz 

niwelowania zjawisk społecznie niepożądanych i negatywnych, zajmując się tworzeniem 

mechanizmów wzmacniających efektywność dokonywanych zmian.  

Dla potrzeb jak najszerszego zdiagnozowania występujących na terenie powiatu  

ostrzeszowskiego problemów społecznych dla potrzeb Strategii nawiązano współpracę  

z wieloma działającymi jednostkami: 

⎯ Powiatowym Urzędem Pracy w Ostrzeszowie,  

⎯ wydziałami Ewidencji Ludności urzędów gmin z terenu powiatu,  

⎯ Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Ostrzeszowie,  

⎯ Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Grabowie nad Prosną,  

⎯ Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Mikstacie,  

⎯ Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Czajkowie,  

⎯ Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kraszewicach,  

⎯ Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Doruchowie, 

⎯ Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej  w Kobylej Górze. 

Głównym celem podjętych działań było zebranie jak największej ilości danych liczbowych, 

które umożliwiły przedstawienie jak najbardziej aktualnej sytuacji mieszkańców powiatu.  

Przy opracowaniu Powiatowej Strategii na bazie otrzymanych danych za cel postawiono 

zapewnienie mieszkańcom jak najlepszych warunków życia w poczuciu bezpieczeństwa oraz, 

aby umożliwić pełną realizację planów osobistych, zawodowych i społecznych, obejmując 

szczególną opieką osoby i grupy narażone na wykluczenie społeczne.  

Strategia stawia na profilaktykę, stąd tak wiele w 2019 roku podejmowanych programów 

oraz budowanie lokalnego partnerstwa na rzecz wspólnego rozwiązywania problemów 

społecznych.  Nadrzędnym celem podejmowanych działań było (i jest nadal) doprowadzenie 

do życiowego usamodzielnienia osób, rodzin, grup i społeczności lokalnych oraz ich 

zaktywizowanie do włączania się w rozwiązywanie istniejących problemów.  

Strategia w ubiegłym roku, jak i również obecnym jest dokumentem niezbędnym  

w przypadku starań o pozyskanie środków zewnętrznych z przeznaczeniem na realizację 

celów polityki społecznej na terenie powiatu ostrzeszowskiego.  

 



 RAPORT O STANIE POWIATU OSTRZESZOWSKIEGO ZA 2019 ROK 

 

9 | S t r o n a  

 

Powiatowy Program Pomocy Osobom Niepełnosprawnym na lata 2012-2020 

Powiatowy Program Pomocy Osobom Niepełnosprawnym na lata 2012 – 2020 uchwalony 

został przez Radę Powiatu w Ostrzeszowie w dniu 30 marca 2012 roku uchwałą  

nr XX/103/2012 i był realizowany w roku 2019.  

Program ujęty jest w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla powiatu 

ostrzeszowskiego na lata 2019 – 2025. 

 

W ramach Programu można ocenić sytuację osób niepełnosprawnych i próbować znaleźć 

rozwiązanie problemów, często wynikających z trudnej sytuacji życiowej. Jego głównym 

celem jest umożliwienie osobom niepełnosprawnym godnego i pełnego życia  

w społeczeństwie. Przystąpienie do Programu wynika tylko z dobrej woli osób 

zainteresowanych. 

Realizacja Powiatowego Programu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w 2019 roku  

w głównej mierze polegała na:  

⎯ udzieleniu pomocy w likwidowaniu barier architektonicznych, w komunikowaniu się  

i technicznych.  

W ubiegłym roku złożono 62 wnioski na kwotę: 400.855,00 zł. Zawarto 50 umów na 

kwotę 145.815,50 zł, w podziale: 

▪ na bariery architektoniczne - 30 umów na kwotę 100.793,00 zł 

▪ na bariery w komunikowaniu się - 5 umów na kwotę 5.000,00 zł 

▪ na bariery techniczne - 15 umów na kwotę 40.022,50 zł  

⎯ dofinansowaniu zakupu: przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, oraz 

sprzętu rehabilitacyjnego 

W 2019 roku  zostały złożone 471 wnioski przez 315 osób na kwotę 457.205,81 zł, w 

tym: 

▪ 16 wniosków dotyczących dofinansowania do sprzętu rehabilitacyjnego 

zakupionego przez osoby fizyczne na kwotę 16.500,00 zł 

▪ 2 wnioski na sprzęt rehabilitacyjny dla jednostek organizacyjnych i Fundacji 

na kwotę 6.000,00 zł.  

▪  wypłacono dofinansowanie dla 299 osób na kwotę 253.254,90 zł  

z przeznaczeniem na przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. 

⎯  dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych uczestnictwa osób 

niepełnosprawnych i ich opiekunów, w tym dla dzieci i młodzieży uczącej się.  

Plan finansowy na 2019 rok wynosił 85.000,00 zł. O dofinansowanie do uczestnictwa 

w turnusach rehabilitacyjnych ubiegało się 121 osób: 76 osób niepełnosprawnych 

oraz 45 opiekunów. Były to: dzieci 39 uczestników + 33 opiekunów,  pozostałe 49 

osób to młodzież ucząca się do 24 roku życia.  

Przyznano dofinansowanie dla 76 osób na kwotę 73.206,00 zł. Wypłacono natomiast 

dla 72 osób na kwotę 69.314,00 zł w podziale: 

▪ osoby dorosłe niepełnosprawne 0 na kwotę 0.00 zł 

▪ opiekunowie dorosłych osób niepełnosprawnych 0 na kwotę 0.00 zł 

▪ dzieci i młodzież niepełnosprawna 38 osoby na kwotę 44.404,00 zł 

▪ opiekunowie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej 32 osoby na kwotę 

24.910,00 zł  
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W grupie tej są mieszkańcy wsi, którzy otrzymali dofinansowanie w liczbie 44 osób na 

kwotę 37.754,00 zł.   

⎯ dofinansowywaniu organizowanych zadań z zakresu sportu, kultury, rekreacji  

i turystyki ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych. W 2019 roku wsparto: 

▪ kwotą 26.246,83 zł dofinansowanie imprez sportowo – rekreacyjnych 

organizowanych przez organizacje pozarządowe. W imprezach tych udział wzięło 

1606 osób niepełnosprawnych; 

▪ kwotą 3.000 zł dofinansowanie imprezy sportowo-turystycznej organizowanej 

przez jednostkę organizacyjną samorządu. W imprezie tej udział wzięło 95 osób 

niepełnosprawnych. 

⎯ udzielaniu informacji prawnych dotyczących różnego form rodzaju pomocy osobom 

niepełnosprawnym.  

W 2019 roku udzielanie porad prawnych w zakresie wyjaśniania, wskazywania  

i szukania pomocy dla osób niepełnosprawnych odbywało się na bieżąco. Udzielanie 

informacji odbywało się drogą telefoniczną, jak również poprzez osobisty kontakt  

z osobą niepełnosprawną. Udzielone porady, jak również ich ilość w ramach tego 

programu, nie były rejestrowane. 

⎯ zadaniem realizowanym po raz kolejny w 2019 roku był pilotażowy program 

„Aktywny samorząd” w którym osoby niepełnosprawne mogły skorzystać  

z dofinansowania w obszarach:  

▪ pomoc w zakupie montażu i oprzyrządowania do posiadanego samochodu,  

w uzyskaniu prawo jazdy kat. B, w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie 

elektrycznym i w jego utrzymaniu, w zakupie protezy kończyny, w której 

zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, w zakupie skutera 

elektrycznego lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego 

▪ pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym 

W sumie ze złożonych 43 wniosków w ubiegłym roku realizowane i dofinansowane 

było 17 na ogólną kwotę 41.761,25. 

Wnioski złożone w 2019 roku są realizowane i rozliczane do 15 kwietnia 2020 roku.  

 

 

Program Profilaktyki Powiatu Ostrzeszowskiego na lata 2016-2020: „Przeciwdziałanie 

Przemocy w Rodzinie i Ochrona Ofiar Przemocy w Rodzinie” oraz „Program korekcyjno-

edukacyjny dla osób stosujących przemoc w Rodzinie” 

Program przyjęty uchwałą Rady Powiatu w Ostrzeszowie nr XIX/103/2016 w dniu 30 marca 

2016 roku.  

Program profilaktyczny „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i ochrona ofiar przemocy 

rodzinie” jest realizowany od roku 2016 z perspektywą do 2020 roku. Celem głównym jest 

zmniejszenie zjawiska przemocy w rodzinie na terenie naszego powiatu poprzez: 

1. zwiększenie dostępności i skuteczności specjalistycznej pomocy oferowanej osobom 

dotkniętym przemocą w rodzinie oraz ochrona ofiar przed dalszym krzywdzeniem; 

2. zmiana zachowania i postawy osób stosujących przemoc w rodzinie;  
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3. zwiększenie świadomości społeczności lokalnej dotyczącej zjawiska przemocy w 

rodzinie (dorośli, młodzież, dzieci) wraz z profilaktyką zjawiska przemocy w rodzinie;  

4. budowa zintegrowanego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

 

Realizatorem powyższych działań jest Ośrodek Interwencji Kryzysowej w ramach 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrzeszowie przy współpracy instytucji i służb 

pomocowych działających na terenie powiatu ostrzeszowskiego.  

W roku 2019 objęto pomocą: 

⎯ 298 rodziny, o 45 rodzin więcej niż w roku ubiegłym - w sumie 455 osób (w 2018 roku 

było to 387 osób)  

⎯ współpracowano na rzecz rodzin: 

▪ z 98  krewnymi rodzin objętych pomocą - wzrost o 48 krewnych w stosunku 

do roku ubiegłego 

▪ 7 osobami niespokrewnionymi z rodziną np. sąsiadami, znajomymi - mniej  

o 15 osób w stosunku do roku ubiegłego 

▪ oraz z 217 osobami niespokrewnionymi reprezentującymi różne instytucje 

(kuratorami sądowymi, pedagogami, pracownikami innych instytucji, 

rodzinami osób objętych pomocą) – wzrost o 79 osób w stosunku do roku 

ubiegłego. 

⎯ w trakcie 12 miesięcy pracownicy socjalni na terenie powiatu ostrzeszowskiego 

przeprowadzili 1812 działań – o 116 więcej niż w 2018 roku. Działania te, to 

interwencje, porady, konsultacje, wsparcie, uczestnictwo w grupach roboczych 

zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie; 

⎯ z pomocy psychologów w 2019 roku skorzystało 182 rodzin, o 52 więcej niż w roku 

ubiegłym – w sumie 297 osób (w 2018 roku było to 219 osób) 

⎯  łącznie psycholodzy udzielili 1058 porad, konsultacji i wsparcia psychologicznego – 

więcej o 287 porad w stosunku do roku ubiegłego. 

⎯  psycholodzy współpracowali również: 

▪ z 24 przedstawicielami instytucji działającymi na rzecz wspólnego klienta np. 

kuratorem, pedagogiem – o 19 więcej niż w 2018 roku 

▪  na rzecz rodzin objętych pomocą z 28 krewnymi tych rodzin - więcej o 15 

krewnych w stosunku do roku ubiegłego) oraz z 4 osobami obcymi – więcej  

o 3 osoby 

▪ z rodzinami zastępczymi – objęto pomocą 30 rodzin zastępczych (63 osoby), 

udzielono również 113 porad na rzecz rodzin zastępczych 

Pracownicy socjalni OIK są członkami zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych do 

spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Realizacja procedury Niebieskiej Karty oznacza 

cykliczne, regularne spotkania zespołu interdyscyplinarnego na rzecz rodziny oraz 

podejmowanie szeregu czynności w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia 

przemocy w rodzinie.  

W roku 2019 pracownicy socjalni OIK wspólnie z przedstawicielami innych służb: MGOPS, 

GKRPA, ZKSS, policji, pedagogów prowadzili 77 procedur Niebieskich Kart. O 22 procedury 

więcej niż w roku 2019. 

Jednym z celów Programu Profilaktycznego Powiatu Ostrzeszowskiego na lata 2016-2020: 

„Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie i Ochrona Ofiar Przemocy w Rodzinie” jest 
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zwiększenie dostępności i skuteczności specjalistycznej pomocy oferowanej osobom 

dotkniętym przemocą w rodzinie oraz ochrona ofiar przed dalszym krzywdzeniem. 

Psycholodzy zatrudnieni w Ośrodku Interwencji Kryzysowej z założenia powinni wykonywać 

zadania związane z prowadzeniem interwencji kryzysowej. Jest to specyficzny obszar 

działalności psychologicznej, który w swym założeniu wymusza określony schemat 

postępowania. W interwencji kryzysowej ilość czasu, który można wykorzystać na wspólną 

pracę z klientem jest zazwyczaj limitowana, a działania odbywają się w sposób 

skondensowany, psycholog koncentruje się na aspektach, które uległy traumatyzacji.  

W interwencji kryzysowej – w pracy psychologicznej, najważniejszym jest element 

przywracania poczucia bezpieczeństwa, równowagi psychicznej. Zatem praca psychologa  

w ramach interwencji kryzysowej oraz prowadzenie przez tego psychologa terapii 

psychologicznej  rodzi ryzyko wystąpienia konfliktu w tych dwóch obszarach. Pomimo tego, 

chcąc zapewnić specjalistyczną pomoc osobom potrzebującym, psycholodzy PCPR-OIK 

prowadzą terapię psychologiczną m.in. celem zapobieżenia przejściu reakcji kryzysowej  

w stan chronicznej niewydolności społecznej.  

W ramach specjalistycznego wsparcia realizowane są również działania korekcyjno-

edukacyjne dla osób stosujących przemoc, których celem jest zmiana postaw  

i zachowań osób stosujących przemoc w rodzinie, a w rezultacie zdobycie zdolności nie 

stosowania przemocy, a także umiejętności społecznych i asertywności oraz 

konstruktywnego rozwiązywania sporów i umiejętności współżycia w rodzinie.  

 

Niezbędne jest, po analizie roku 2019 dodatkowe zatrudnienie psychologa/psychoterapeuty 

celem podziału usług świadczonych przez specjalistów na interwencyjną pomoc 

psychologiczną i długoterminową pomoc psychologiczną w ramach specjalistycznego 

wsparcia wynikającego z Programu Profilaktycznego Powiatu Ostrzeszowskiego na lata 2016-

2020: „Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie i Ochrona Ofiar Przemocy w Rodzinie. 

PCPR w Ostrzeszowie w 2019 roku i nadal, poszukuje podmiotów, które  wyraziłyby chęć 

prowadzenia programu korekcyjno–edukacyjnego na terenie powiatu ostrzeszowskiego  

i jednocześnie spełniałyby określone wymagania.  

 

Analiza roku 2019 wykazała, że wskazane jest również zabezpieczenie środków finansowych  

na realizację ww. programu. Bez dodatkowych środków z przeznaczeniem typowo na 

realizację programu korekcyjno-edukacyjnego, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie nie jest 

w stanie zapewnić osobom stosującym przemoc stałego dostępu do udziału w programie.  

Przebieg i efekty oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc  

w rodzinie objęte są działaniami monitorującymi i ewaluacyjnymi. 

 

Powiatowy Program psychologiczno-terapeutyczny dla osób stosujących przemoc  

w rodzinie na lata 2018-2020 

Program przyjęty został uchwałą Rady Powiatu w Ostrzeszowie nr II/22/2018 w dniu 12 

grudnia 2018 roku i jest konsekwencją Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy  

w Rodzinie na lata 2014-2020, uregulowany Uchwałą nr 76 Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 

2014 roku (M.P. 2014 poz. 445) wprowadzający zapis o programie psychologiczno-

terapeutycznym dla osób stosujących przemoc, jako kolejnym etapie pracy z osobą stosującą 

przemoc w rodzinie.  
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Program psychologiczno-terapeutyczny dla osób stosujących przemoc jest działaniem 

pogłębionym w pracy z osobą stosującą przemoc, mającym na celu zmianę jej sposobu 

myślenia i działania oraz utrwalenie zmian we wzorcach zachowań i postawach nabytych  

w trakcie oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych. Program dla osób stosujących przemoc ma 

wpłynąć na poprawę funkcjonowania rodziny i jej członków. 

Uczestnikami programu są dorosłe osoby, które stosują przemoc w rodzinie i:  

⎯ zgłaszają się samodzielnie lub są kierowane przez podmioty i instytucje,  

⎯ ukończyły program oddziaływań korekcyjno–edukacyjnych dla osób stosujących 

przemoc w rodzinie (nieobowiązkowo).  

W programie nie mogą uczestniczyć: osoby z poważnymi zaburzeniami osobowości, osoby  

z zaburzeniami psychicznymi oraz osoby uzależnione od alkoholu lub narkotyków, które nie 

podjęły terapii odwykowej.  

Program realizowany jest przez psychologów w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie  

w Ostrzeszowie.  

 

Trzyletni Program Rozwoju Pieczy Zastępczej 

Trzyletni Program Rozwoju Pieczy Zastępczej został przyjęty uchwałą Rady Powiatu  

w Ostrzeszowie nr II/21/2018 w dniu 12 grudnia 2018 roku. Program obejmuje szeroko 

rozumiany rozwój pieczy zastępczej, w szczególności zmierza do podjęcia czynności 

skutkujących pomocą rodzinie, mającej trudności opiekuńczo-wychowawcze. Jest to wówczas 

konieczność w obronie i ochronie dzieci. Skuteczna pomoc jest możliwa w przypadku, kiedy 

zostanie osiągnięta współpraca wszystkich osób, instytucji i organizacji pracującymi z dziećmi 

i rodziną. 

Monitorowanie Trzyletniego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie 

Ostrzeszowskim po raz pierwszy odbyło się po analizie roku 2019. 

 

W roku 2019 na terenie powiatu ostrzeszowskiego funkcjonowały 54 rodziny zastępcze,  

w których przebywało 80 dzieci: 

⎯ 32  rodziny zastępcze spokrewnione, w których przebywało 42 dzieci, 

⎯ 18 rodzin niezawodowych, w których przebywało 22 dzieci, 

⎯ 3 zawodowe rodziny zastępcze, w której przebywało 9 dzieci, 

⎯ 1 Rodzinny Dom Dziecka, w których przebywało  7 dzieci. 

W ubiegłym roku na terenie powiatu utworzono prawomocnymi postanowieniami sądu 8 

rodzin zastępczych, w których zostało umieszczonych 10 dzieci pozbawionych częściowo lub 

całkowicie opieki rodzicielskiej.  

W ciągu 2019 roku 7 rodzin zastępczych zostało rozwiązanych z uwagi na: 

⎯ usamodzielnienie się pełnoletnich wychowanków (5 rodzin zastępczych 

spokrewnionych), 

⎯ jeden wychowanek rodziny zastępczej spokrewnionej został umieszczony w Placówce     

Wsparcia Dziecka i Rodziny w Ostrowie Wlkp., 

⎯  jedna rodzina zastępcza niezawodowa złożyła rezygnację z dalszego pełnienia  funkcji  

rodziny zastępczej dla dwójki dzieci, które zostały umieszczone w nowej rodzinie 

zastępczej niezawodowej. 

 

Szkolenia dla rodzin zastępczych w 2019 roku zorganizowano w podziale na: 
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⎯ szkolenia dla istniejących rodzin zastępczych - przeprowadzono 2 szkolenia. Tematyka 

szkoleń obejmowała:  

▪ „Uzależnienie od urządzeń cyfrowych” - 12 godzin dydaktycznych  

▪ „Wypalenie zawodowe” – 12 godzin dydaktycznych  

▪ ponadto zostało zorganizowane szkolenie dla usamodzielnionych 

wychowanków pt. „Uzależnienie od urządzeń cyfrowych” – 6 godzin 

dydaktycznych szkolenia. 

⎯ szkolenia dla kandydatów na rodziców zastępczych - szkoleniu wzięły udział 4 osoby - 

kandydaci na rodzinę zastępczą niezawodową oraz 6 osób – rodziny zastępcze 

spokrewnione, które postanowieniem Sądu Rejonowego zostały utworzone rodziną 

zastępczą.  

 

W 2019 roku na rodziny zastępcze wydatkowana została kwota z uwzględnieniem świadczeń 

obligatoryjnych i fakultatywnych: 585.245,47 zł. Jednocześnie umieszczono po raz pierwszy  

w pieczy zastępczej 11 dzieci z pięciu gmin naszego powiatu, poprzez współfinansowanie 

przez gminy wydatków poniesionych przez powiat  na utrzymanie dzieci w pieczy zastępczej: 

⎯ z gminy Doruchów- 1 dziecko w rodzinie zastępczej oraz 1 dziecko w POW, 

⎯ z gminy Grabów nad Prosną – 1 dziecko w rodzinie zastępczej, 

⎯ z gminy Ostrzeszów –  3 dzieci w rodzinie zastępczej oraz 1 dziecko w POW, 

⎯ z gminy Mikstat 2 dzieci w rodzinie zastępczej, 

⎯ z gminy Kraszewice 1 dziecko w rodzinie zastępczej, 

⎯ z gminy Kobyla Góra 2 dzieci w rodzinie zastępczej. 
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Program współpracy powiatu ostrzeszowskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok 

 

Podstawą prawną współpracy powiatu ostrzeszowskiego z organizacjami pozarządowymi  

i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 roku była 

uchwała nr XLVIII/241/2018 podjęta przez Radę Powiatu w Ostrzeszowie w dniu  28 września 

2018 roku w sprawie przyjęcia "Programu współpracy powiatu z organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 

2019". 

 

Nawiązane formy współpracy w 2019 roku to: 

1. powierzenie bądź wspieranie przez samorząd wykonywania zadań publicznych wraz  

z udzieleniem dotacji, poprzez przeprowadzenie otwartych konkursów ofertowych.  

W związku z tym zostały przeprowadzone otwarte konkursy ofertowe na:  

⎯ prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Doruchowie dla 30 
osób przewlekle psychicznie chorych i niepełnosprawnych intelektualnie oraz 
osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia (typ ABC) – wysokość 
przekazanych środków dotacyjnych 570.795,00 zł. Termin realizacji zadania 
od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku. Realizatorem zadania: Stowarzyszenie 
na Rzez Osób Niepełnosprawnych „Aktywni” w Doruchowie; 

⎯ prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Kuźnicy Grabowskiej 
dla 20 osób przewlekle psychicznie chorych i niepełnosprawnych 
intelektualnie oraz osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia (typ ABC) 
– wysokość przekazanych środków dotacyjnych 388.026.00 zł. Termin 
realizacji zadania od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku. Realizatorem 
zadania: Stowarzyszenie na Rzez Osób Niepełnosprawnych „Aktywni”  
w Doruchowie; 

⎯ organizację imprez sportowych wynikających z Kalendarza Imprez Szkolnego 
Związku Sportowego Wielkopolska – wysokość przekazanych środków 
dotacyjnych 55.000,00 zł. Termin realizacji zadania od 5 lutego do 31 grudnia 
2019 roku. Realizatorem zadania był Powiatowy Szkolny Związek Sportowy;  

⎯ organizację imprez i zawodów sportowych w ramach Kalendarza Imprez 
Sportowych Wielkopolskiego Zrzeszenia LZS w Poznaniu oraz Powiatowego 
Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Ostrzeszowie – wysokość 
przekazanych środków dotacyjnych 48.000,00 zł. Termin realizacji zadania od 
5 lutego do 31 grudnia 2019 roku. Realizator zadania: Powiatowe Zrzeszenie 
Ludowe Zespoły Sportowe w Ostrzeszowie; 

⎯ organizację 55 Crossu Ostrzeszowskiego – wysokość przekazanych środków 
dotacyjnych 7.000,00 zł. Termin realizacji zadania od 1 marca do 31 sierpnia 
2019 roku. Realizatorem zadania było Stowarzyszenie Sportowe Crossy 
Ostrzeszowskie, jednak ze względu na przekroczenie terminu złożenia 
sprawozdania końcowego oraz niezgodność wydatkowania środków  
z zawartą umową Stowarzyszenie musiało zwrócić przyznaną dotację;  
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⎯ wspieranie tradycji kulturalno-społecznych i kulinarnych powiatu poprzez 
organizację Ogólnopolskiego Festiwalu Pasztetników i Potraw z Gęsi – 
wysokość przekazanych środków dotacyjnych 6.000,00 zł. Termin realizacji 
zadania od 1 marca do 31 sierpnia 2019 roku. Realizator zadania: 
Stowarzyszenie Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania; 

⎯ prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Grabowie nad Prosną, 
Mikstacie, Czajkowie, Doruchowie i Kobylej Górze – wysokość przekazanych 
środków dotacyjnych 60.725,88 zł. Termin realizacji zadania od 1 stycznia do 
31 grudnia 2019 roku. Realizator zadania: Związek Młodzieży Wiejskiej  
z siedzibą w Warszawie 

 

2. wspieranie działań podejmowanych przez podmioty wraz z dofinansowaniem ich 

realizacji (formy niedotacyjne): 

⎯ wspieranie organizacyjno-finansowe imprez sportowych: kwota 

wydatkowana z Kalendarza imprez sportowych na organizacje pozarządowe – 

12.400,00 zł (więcej o 1.200,00 zł w stosunku do roku 2018)  

▪ KLKS „Zefka” Kobyla Góra – 2.500,00 zł, 

▪ UKS „Hitotsu” Ostrzeszów – 1.500,00 zł, 

▪ Ostrzeszowskie Stowarzyszenie Sportowe „Piast” w Ostrzeszowie – 

1.000,00 zł, 

▪ LKS Masovia Kraszewice – 1.000,00 zł, 

▪ Stowarzyszenie Katolicko - Sportowe „Szczęście” – 1.000,00 zł, 

▪ UKS Koliber – 1.000,00 zł, 

▪ UKS „Piast” – 500,00 zł, 

▪ LUKS „Dunin” przy SP w Biskupicach Zabarycznych – 500,00 zł, 

▪ Miejsko-Gminny Szkolny Związek Sportowy w Ostrzeszowie – 500,00 

zł, 

▪ KP Victoria Ostrzeszów – 500,00 zł 

▪ Międzyszkolny Uczniowski Klub Karate ENPI w Ostrzeszowie – 400,00 

zł, 

▪ LKS Orkan Ostrzeszów – 2.000,00,zł; 

⎯ wspieranie organizacyjno-finansowe imprez kulturalnych i innych:  kwota 

wydatkowana z Kalendarza imprez kulturalnych na organizacje pozarządowe 

– 17.700,00 zł (więcej o 2.600,00 w stosunku do roku 2018) 

▪ Związek Ochotniczych Straży Pożarnych – Oddział Powiatowy  

w Ostrzeszowie - 5.000,00 zł, 

▪ Stowarzyszenie Kulturalno-Edukacyjne „Stacja Bukownica” - 2.500,00 

zł, 

▪ Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej - 1.500,00 zł, 

▪ Związek Harcerstwa Polskiego - 1.500,00 zł, 

▪ Stowarzyszenie „Bezpieczny Powiat” w Ostrzeszowie – 1.000,00 zł, 

▪ Stowarzyszenie Forum Rozwoju Ziemi Ostrzeszowskiej – 300,00 zł 

▪ Stowarzyszenie sołtysów powiatu ostrzeszowskiego – 1.000,00 zł 

▪ Koło Gospodyń Wiejskich z Bierzowa – 500,00 zł 

▪ Orkiestra Dęta Don Bosco z Marszałek – 400,00 zł 
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▪ Polski Związek Niewidomych, Koło Ostrzeszów – 600,00 zł 

▪ Baszta ProgFest – 500,00 zł. 

▪ Centrum Wiedzy i Nowych Technologii im. Jana Pawła II w Parzynowie 

– 800,00 zł  

▪ Stowarzyszenie Regionalny Ośrodek Dokumentacji Wieża 1916  

w Ostrzeszowie – 500,00 zł 

▪ Zespół Folklorystyczny V Biesiada w Ostrzeszowie – 500,00 zł 

▪ 5 drużyna harcerska ZHP w Rogaszycach – 300,00 zł 

▪ Jacht Klub Orion w Kobylej Górze – 500,00 zł 

▪ Stowarzyszenie Klub Seniora Pelikan Grabów nad Prosną – 300,00 zł; 

⎯ współorganizacja XIV Powiatowej Wystawy Koni: 1.000,00 zł przy współpracy 

z Powiatowym Kołem Wielkopolskiego Związku Hodowców Koni; 

⎯ przygotowywanie na potrzeby organizacji pozarządowych okolicznościowych 

dyplomów, zaproszeń, listów gratulacyjnych, udostępnianie łączy 

telefonicznych i internetowych, obsługa administracyjna. 

 

3. Umieszczanie na stronie internetowej Powiatu Ostrzeszowskiego informacji na temat 

organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu: 

⎯ w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Ostrzeszowskiego zamieszczane są 

uchwały dot. współpracy z organizacjami pozarządowymi, uchwały  

o konkursach ofert na realizację zadań oraz uchwały o wyborze ofert  

na realizację zadań publicznych 

⎯ na stronie internetowej www.powiatostrzeszowski.pl na bieżąco publikowane 

są informacje na temat imprez przeprowadzanych przez organizacje 

pozarządowe, jak też umieszczone są linki kierujące do niektórych 

stowarzyszeń, np. Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania, Ostrzeszowskie 

Centrum Przedsiębiorczości. 

 

4. Użyczanie pomieszczeń na spotkania organizacji pozarządowych. 

Na organizację szkoleń, zebrań, spotkań okolicznościowych władze powiatu 

bezpłatnie użyczają salę sesyjną wraz z urządzeniami audiowizualnymi  

i wyposażeniem kuchni oraz salkę konferencyjną, z czego korzystały następujące 

organizacje pozarządowe: 

⎯  Uniwersytet Trzeciego Wieku – cyklicznie: raz w tygodniu warsztaty 

praktyczne oraz raz w miesiącu ogólnodostępny wykład 

⎯  Związek Emerytów i Rencistów. 

⎯  Klub Seniorek. 

⎯  Koło Prawników. 

⎯  Agroturystyczne Stowarzyszenie Ziemi Ostrzeszowskiej. 

⎯  Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania. 

⎯  Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Ostrzeszowskiej. 

⎯  Wielkopolska Izba Rolnicza. 

⎯  Stowarzyszenie Sołtysów Powiatu Ostrzeszowskiego. 

⎯  Stowarzyszenie „Bezpieczny Powiat” w Ostrzeszowie. 

http://www.powiatostrzeszowski.pl/
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⎯  Polski Związek Niewidomych. 

⎯  Stowarzyszenie „Dorośli dla Dzieci”. 

⎯  Stowarzyszenie Sportowe „Crossy Ostrzeszowskie”. 

⎯  Ludowy Klub Sportowy „Orkan” Ostrzeszów. 

⎯  Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Ostrzeszowie. 

⎯  Stowarzyszenie Inicjatyw Powiatowych. 

⎯ Stowarzyszenie „Samorządowi seniorzy miasta Ostrzeszów” 

⎯  Klub Piłkarski Victoria Ostrzeszów. 

 

5. Konsultowanie projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących 

działalności statutowej stowarzyszeń i organizacji pozarządowych. 

Działania podjęte w tym zakresie, dotyczyły poddania publicznym konsultacjom 

podjętych działań w nawiązaniu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 poprzez 

wywieszenie na tablicach ogłoszeń starostwa oraz zamieszanie na stronach Biuletynu 

Informacji Publicznej powiatu ostrzeszowskiego. 

Jednocześnie poinformowano, o możliwości zgłaszania przez organizacje 

pozarządowe kandydatów do uczestniczenia w pracach komisji konkursowych przy 

rozpatrywaniu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku, a po zgłoszeniu 

kandydatów powołano ich w skład komisji. 

 

Efekty współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego w 2019 roku ocenia się jako zadowalające, ponieważ przyjęty 

przez Radę Powiatu program współpracy został osiągnięty i w pełni zrealizowany. 
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PPrrzzeecciiwwddzziiaałłaanniiaa  bbeezzrroobboocciiuu  
 

Na koniec grudnia 2019 roku liczba osób bezrobotnych w powiecie wyniosła  983 osoby (w tym 701 

kobiet), w porównaniu do roku ubiegłego nastąpiło zmniejszenie poziomu  bezrobotnych o 84 osoby. 

Stopa bezrobocia w powiecie  w grudniu 2019 roku stanowiła  wartość 4,0 % , natomiast w województwie 

2,8 % ,  w skali  kraju 5,2%.  

 

Realizacja w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 30 czerwca 2019 roku projektu 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu 

POWER 2014 – 2020 oraz realizacja w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 

grudnia 2020 roku projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 

Podstawą prawną do realizacji ww. projektów jest ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku  

o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. Dz. U. z 2019 poz. 1482 ze zm.) 

określająca, że zadaniem samorządu powiatu w zakresie polityki rynku pracy jest 

realizowanie projektów w zakresie promocji zatrudnienia, w tym przeciwdziałania 

bezrobociu, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej bezrobotnych, 

wynikających z programów operacyjnych współfinansowanych ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego i Funduszu Pracy.  

Rada Powiatu w Ostrzeszowie w dniu 28 maja 2018 roku podejmując uchwałę  

nr XLIV/233/2018 zatwierdziła do realizacji w okresie od 1 stycznia 2018 roku do dnia 30 

czerwca 2019 roku projekt pt. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy  

w powiecie ostrzeszowskim IV”.  

Cel projektu to zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych od 18 do 29 roku życia 

pozostających bez pracy w powiecie ostrzeszowskim. 

Realizacja tego zadania została opisana w Raporcie o stanie powiatu ostrzeszowskiego za 

2018 rok. 

 

W marcu 2019 roku Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu poinformował pisemnie o zmianie 

sposobu rozliczania dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz refundacji kosztów 

wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy. Wskazał też na konieczność dostosowania 

wartości projektu do limitu Funduszu Pracy na rok 2019. Stąd Rada Powiatu w Ostrzeszowie 

podejmując uchwałę nr VIII/62/2019 z 20 maja ub. roku dokonała zmiany poprzedniej 

uchwały i zatwierdziła do realizacji w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2020 

roku projekt pt.: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie 

ostrzeszowskim (V)” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi 

priorytetowej 1. Osoby młode na rynku pracy Działania 1.1. Wsparcie osób młodych 

pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.1.1 Wsparcie udzielane  

z Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  

o wartości ogółem 2.076.552,31 zł w tym: 

⎯ w 2019 roku – 936.308,70 zł 

⎯ w 2020 roku – 1.140.243,61 zł. 
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W sumie, w ramach podjętych działań przez Powiatowy Urząd Pracy w Ostrzeszowie w 2019 

roku (m.in. pozyskanie środków z rezerwy będącej w dyspozycji samorządu województwa 

wielkopolskiego) łączna kwota projektu stanowiła 1.301.592,90 zł, z czego wydatkowano 

1.301.591,99 zł.  

Łączna liczba uczestników  wyniosła 139 osób (166 osób w 2018), z których :  

⎯ w  szkoleniach zawodowych uczestniczyło 59 osób, koszt 338.582,34 zł (61 osób  

w 2018 przy koszcie 296.831,80 zł) 

⎯  na staż zawodowy skierowano 50 osób, koszt 505.599,54 zł (75 osób w 2018 przy 

koszcie 473.034,97 zł),  

⎯ dotacje na podjęcie działalności gospodarczej przyznano 30 osobom, koszt 

457.410,00 zł (ta sama liczba osób w 2018 roku przy koszcie 457.898,00 zł).  

 

Realizacja w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 30 czerwca 2019 roku projektu 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach WRPO 2014 – 

2020 oraz realizacja w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku 

projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 

Realizacja powyższego projektu nastąpiła w odpowiedzi na nabór wniosków, ogłoszony przez 

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu współfinansowany z Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 6. Rynek pracy, Działania 6.1 Aktywizacja zawodowa 

osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.  

W ramach projektu wsparciem objęto osoby powyżej 29 roku życia poprzez podniesienie 

aktywności zawodowej i zdolności do zatrudnienia, uzyskanie niezbędnego doświadczenia 

zawodowego, zdobycie kwalifikacji i umiejętności. Natomiast w głównej mierze dotyczy on 

podjęcia zatrudnienia przez osoby, które znalazły się w najtrudniejszej sytuacji: 

⎯ osoby w wieku 50 lat i więcej,  

⎯ kobiety,  

⎯ osoby z niepełnosprawnościami,  

⎯ osoby długotrwale bezrobotne,  

⎯ osoby z niskimi kwalifikacjami do poziomu ISCED 3 (wykształcenie podstawowe, 

wykształcenie gimnazjalne)  

⎯ migranci, reemigranci  

 

Projekt ten został przyjęty uchwałą Rady Powiatu nr VIII/63/2019 w dniu 20 maja 2019 roku, 

przy ustaleniu całkowitej wartość projektu na 1.638.101,60 zł: 

⎯ w 2019 roku  – 682.605,83 zł,  

⎯ w roku 2020 – 955 495,77 zł 

z czego 1.392 86,36 zł - 85% wkład Unii Europejskiej, a 245.715,24 zł - 15% wkład krajowy. 
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W ramach działań jakie podjął Powiatowy Urząd Pracy w Ostrzeszowie w 2019 roku ogólna 

wartość projektu wyniosła 825.185,88 zł (do kwoty doliczono środki pozyskane z rezerwy 

będącej w dyspozycji samorządu województwa wielkopolskiego), natomiast wydatkowano 

822.787,11 zł. Aktywizacją objęto 108 osób, z czego: 

⎯ jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej przyznano 35 osobom, 

koszt 451.517,00 zł (21 osób w 2018 przy koszcie 306.100,00 zł)  

⎯ w szkoleniach zawodowych uczestniczyły  32 osoby, koszt 133.826,37 zł (w 2018 

zadaniem objęto 18 osób przy koszcie 72.312,17 zł)  

⎯ na staż skierowano 28 osób, koszt 188.801,78 zł (w 2018 na staż skierowano 18 

osób przy koszcie 62.642,70 zł)  

⎯ prace interwencyjne zorganizowano dla 13 osób, koszt 48.641,96 zł (w 2018 prace 

zorganizowano dla 10 osób przy koszcie 34.330,51 zł)  
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OOcchhrroonnaa  śśrrooddoowwiisskkaa  

 

Program ochrony środowiska dla powiatu ostrzeszowskiego na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 

2024 wraz z Prognozą odziaływania na środowisko został przyjęty Uchwałą Rady Powiatu  

w Ostrzeszowie nr XL/213/218 w dniu 9 lutego 2018 roku.  

 

Program ochrony środowiska dla Powiatu Ostrzeszowskiego zawiera działy tematyczne z zakresu 

ochrony i kształtowania środowiska, przeznaczone do realizacji przez różne podmioty, zarówno 

jednostki samorządowe: powiat, gminy, jak i instytucje wojewódzkie np. Wojewódzki Inspektorat 

Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz samych właścicieli nieruchomości. Stąd, w oparciu o ścisłą 

współpracę z wymienionymi podmiotami mogą być podejmowane wszelkie niezbędne kroki w celu 

ograniczenia negatywnych oddziaływań na środowiska, przy możliwości zapewnienia najwyższych 

standardów jego ochrony. 

 

Najważniejsze działania podejmowane przez różne podmioty w zakresie ochrony środowiska w 2019 

roku: 

1. Ochrona przyrody - utrzymanie i rozwój terenów zielonych, nowe nasadzenia drzew, 

rewitalizacja parków i skwerów, ustanawianie pomników przyrody. 

Na podstawie zbiorczych informacji otrzymanych z gmin na terenie powiatu dokonano 211 

nasadzeń drzew w ramach zieleni ochronnej.  

2. Ochrona i zrównoważony rozwój lasów oraz ochrona powierzchni ziemi 

W 2019 roku powiat dokonał opracowania uproszczonych planów urządzenia lasu  

i inwentaryzacji stanu lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, będących 

władnością osób fizycznych położonych w cz. gminy Kobyla Góra w miejscowościach: 

Ignaców, Marcinki, Bałdowice, Zmyślona Ligocka, Rybin i Bierzów na lata 2020 – 2029 dla 

powierzchni około 292 ha. Na zadanie pozyskano dofinansowanie z WFOŚiGW w wysokości 

85% 12,732,66 zł, przy udziale własnym 15% 2.246.94 zł. 

W ubiegłym roku w ramach ochrony rozwoju lasów oraz powierzchni ziemi: 

⎯ prognozowano zagrożenie od brudnicy mniszki dla drzewostanów sosnowych 

stanowiących własność osób prywatnych  we współpracy z  Nadleśnictwem 

Przedborów i Zakładem  Ochrony Lasu w Czerwonaku  

⎯ uzyskano zezwolenia Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin 

i Nasiennictwa na użycie preparatu Dymilin w zabiegu agrolotniczym w lasach 

prywatnych położonych w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Antonin i zasięgu  

terytorialnym Nadleśnictwa Syców na zwalczanie gradacji szkodników 

pierwotnych drzewostanów sosnowych 

⎯ prognozowano zagrożenie od strzygoni choinówki dla drzewostanów sosnowych 

stanowiących własność osób prywatnych we współpracy z  Nadleśnictwem 

Przedborów i Zakładem  Ochrony Lasu w Czerwonaku. Prowadzono  wśród 

posiadaczy lasów prywatnych akcję informacyjną  w sprawie występowania  

w  drzewostanach sosnowych na terenie powiatu ostrzeszowskiego ognisk  

gradacyjnych kornika ostrozebnego ( Ips acuminatus). 
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3. Ochrona powietrza atmosferycznego - zapobieganie niskiej emisji (dotacje do wymiany źródeł 

ogrzewania), termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, 

Ogółem na terenie powiatu ostrzeszowskiego w 2019 roku, przy udziale gmin, 

dofinansowano 151 wymian kotłów i pieców niskosprawnych na niskoemisyjne źródła ciepła.  

4. Ochrona wód - rozbudowa systemów kanalizacyjnych i wodociągowych, podłączanie nowych 

mieszkańców do sieci, kontrola zbiorników bezodpływowych, rozbudowa Stacji Uzdatniania 

Wody w poszczególnych gminach, budowa zbiorników retencyjnych (stawów). 

Działania te realizowane są przez gminy i na podstawie otrzymanych zbiorczych informacji  

w ubiegłym roku na terenie powiatu ogólnie dokonano: 

⎯ budowy linii wodociągowej na łączną długość 3.428 mb 

⎯ budowy linii kanalizacyjnej na łączną długość 1.334 mb 

⎯ dofinansowania 80 budów przydomowych oczyszczalni ścieków  

5. Odnawialne źródła energii - dofinansowania do instalacji odnawialnych źródeł energii  

Ogółem na terenie powiatu ostrzeszowskiego w 2019 roku, przy udziale gmin, 

dofinansowano zainstalowanie 539 instalacji fotowoltanicznych  oraz 132 instalacji solarnych. 

 

6. Racjonalna gospodarka odpadami - kontrola przedsiębiorców posiadających zezwolenia 

związane z gospodarką odpadami, objęcie wszystkich mieszkańców systemem zbiórki 

odpadów komunalnych, rekultywacja składowisk odpadów, likwidacja azbestu 

Na terenie każdej z gmin powiatu ostrzeszowskiego realizowane jest zadanie systemu 

selektywnej zbiórki odpadów. Na bazie tego objęto wszystkich mieszkańców gmin 

zorganizowaną zbiórką odpadków komunalnych (zmieszane oraz gromadzone i zbierane 

selektywnie). 

W 2019 roku powiat nie realizował zadań związanych z unieszkodliwianiem wyrobów 

azbestowych, ze względu na korzystniejsze warunki uzyskania dofinansowania  

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu przez 

poszczególne gminy.  

 

7. Edukacja ekologiczna społeczeństwa - konkursy ekologiczne w szkołach, dystrybucja ulotek 

informacyjnych wśród mieszkańców, coroczne spotkanie z cyklu „Forum Rolników 

organizowane przez Starostę Ostrzeszowskiego”, dofinansowywanie organizowanych akcji 

ekologicznych przez różne podmioty - koła łowieckie, wędkarskie, pszczelarzy, hodowców 

gołębi. 

W 2019 roku ze środków powiatowych z działu ochrony środowiska wydatkowano środki  

w wysokości 22.699,00 zł z przeznaczeniem na: zakup budek lęgowych, zakup piskląt, zakup 

czujników czadu, zakup czujników jakości powietrza, rewitalizację skweru przy wydziale 

Budownictwa i Środowiska Starostwa Powiatowego, nagrody dla koła wędkarskiego, nagrody 

dla koła łowieckiego, nagrody dla hodowców gołębi, zakup toreb ekologicznych, ulotki 

edukacyjne i kalendarze promocyjne 

W 2019 roku dotacja na spółki wodne wyniosła 19.782,00 zł. 
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IIVV..  WWYYKKOONNAANNIIEE  UUCCHHWWAAŁŁ  RRAADDYY  PPOOWWIIAATTUU    

oorraazz  RROOZZTTRRZZYYGGNNIIĘĘCCIIAA  NNAADDZZOORRCCZZEE  
 

 

Ustawa o samorządzie powiatowym nakłada na Zarząd Powiatu obowiązek wykonywania uchwał 

Rady Powiatu, zgodnie z prawem ich przebiegu. Wiąże się to z przygotowaniem i przyjęciem przez 

Zarząd Powiatu projektów uchwał Rady Powiatu, a następnie ich publikowaniem  

w biuletynie informacji publicznej lub dzienniku urzędowym województwa wielkopolskiego. Sposób 

wykonania uchwał Rady Powiatu jest ściśle określony w każdej przyjętej uchwale. 

W 2019 roku Rada Powiatu w Ostrzeszowie podjęła 68 uchwał, z czego: 

⎯ 60 zostało zrealizowanych,  

⎯ 8 jest w trakcie realizacji oraz realizowanych na bieżąco.  

Nie ma uchwał niezrealizowanych.  

Organ nadzorczy – Wojewoda Wielkopolski w 2019 roku nie wszczął postępowań nadzorczych wobec 

żadnej z podjętych uchwał przez Radę Powiatu w Ostrzeszowie.  

Uchwały podjęte przez Radę Powiatu w I kwartale ub. roku głównie dotyczyły: 

1. spraw związanych z wyborami samorządowymi, które odbyły się jesienią 2018 roku. 

Na ich mocy dokonano wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady 

Powiatu, a także ustalono składy osobowe Komisji Stałych Rady Powiatu, przy 

jednoczesnym wyborze Przewodniczących Komisji; 

2. aby na bieżąco realizować zadania wynikające z zakresu administracji samorządowej  

i rządowej w 2019 roku 9 razy dokonywano zmian w budżecie powiatu 

ostrzeszowskiego oraz 6 razy zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 

2019 – 2022. Dwukrotnych zmian dokonano również w wysokości środków 

finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

przypadających na realizację określonych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej  

i społecznej osób niepełnosprawnych w powiecie ostrzeszowskim w 2019 roku; 

3.  na podstawie przepisów wprowadzających ustawę Prawo Oświatowe w 2019 roku  

w III kwartale ub. roku należało podjąć uchwałę ustalającą plan sieci publicznych 

szkół ponadpodstawowych i specjalnych prowadzonych na obszarze powiatu 

ostrzeszowskiego od dnia 1 września 2019 roku, a także podjąć uchwały związane  

z przekształceniem szkół i placówek oświatowych; ustaleniem regulaminu 

określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków 

nauczycielom zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat 

ostrzeszowski oraz ustalono  zasady udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko 

kierownicze, w tym określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

niektórych nauczycieli, zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru 
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zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych 

okresach roku szkolnego; 

4. Rada Powiatu uchwałą z 30 września 2019 roku ustaliła również zasady i tryb 

zgłaszania projektów uchwał w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. 

Obowiązek uchwalenia takich zasad wynika z ustawy z dnia 11 stycznia 2018 roku  

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).  

W 2019 roku nie wniesiono do rady Powiatu żadnego projektu uchwały w ramach 

obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej; 

5. ww. ustawą wprowadzono również obligatoryjność działania w strukturach rady 

powiatu komisji skarg, wniosków i petycji oraz procedury ich rozpatrywania; 

6. podejmowane uchwały dotyczyły również wspólnych spraw prowadzonych  

z samorządami gminnymi powiatu ostrzeszowskiego związanych z zawartymi 

porozumieniami oraz powierzeniem realizacji drogowych zadań inwestycyjnych. 

W drodze uchwał Rada Powiatu w 2019 roku rozpatrywała trzy skargi na działalność zarządu oraz 

kierowników jednostek organizacyjnych powiatu. 

 

 

WWyykkaazz  uucchhwwaałł  ppooddjjęęttyycchh  pprrzzeezz  RRaaddęę  PPoowwiiaattuu  ww  OOssttrrzzeesszzoowwiiee  ww  22001199  rrookkuu  

Tabela nr 1. Wykaz uchwał Rady Powiatu podjętych w 2019 roku 

L.p Nr uchwały Uchwała  
z dnia 

Uchwała w sprawie: 

1.  IV/34/2019 22 stycznia 2019 przyjęcia zadania z zakresu administracji rządowej 
 

2.  IV/35/2019 22 stycznia 2019 organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w 
mieszkaniu chronionym treningowym w Książenicach  

3.  V/36/2019 05 luty 2019 zmian w budżecie Powiatu Ostrzeszowskiego na 2019 rok 

4.  V/37/2019 05 luty 2019 zmian w wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Ostrzeszowskiego na 
lata 2019-2022 
 

5.  VI/38/2019 19 marca 2019 wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu w Ostrzeszowie 

6.  VI/39/2019 19 marca 2019 wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Ostrzeszowie 

7.  VI/40/2019 19 marca 2019 ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej  
 

8.  VI/41/2019 19 marca 2019 ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

9.  VI/42/2019 19  marca 2019 powołania Przewodniczącego Komisji Finansów i Mienia Powiatu  

10.  VI/43/2019 19 marca 2019 ustalenia składu osobowego Komisji Finansów i Mienia Powiatu 

11.  VI/44/2019 19 marca 2019 powołania Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, 
Ochrony Środowiska i Promocji Powiatu 
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12.  VI/45/2019 19 marca 2019 ustalenia składu osobowego Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, 
Ochrony Środowiska i Promocji Powiatu 

13.  VI/46/2019 19 marca 2019 powołania Przewodniczącego Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Spraw 
Publicznych 

14.  VI/47/2019 19 marca 2019 ustalenia składu Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Spraw Publicznych 

15.  VI/48/2019 19 marca 2019 zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok 

16.  VI/49/2019 19 marca 2019 ustalenia wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających na realizację 
określonych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 
niepełnosprawnych w Powiecie Ostrzeszowskim w 2019r.  
 

17.  VI/50/2019 19 marca 2019 wyrażenia zgody na przekazanie w użyczenie Stowarzyszeniu 
Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania części nieruchomości gruntowej 
znajdującej się na działce 2310 położonej w Ostrzeszowie przy ul. 
Zamkowej 

18.  VII/51/2019 29 marca 2019 podwyższenia kapitału zakładowego spółki Ostrzeszowskiego Centrum 
Zdrowia Sp. z o. o., pokrycia podwyższonego kapitału zakładowego oraz 
objęcia nowo utworzonych udziałów w spółce przez Powiat Ostrzeszowski 
 

19.  VII/52/2019 29 marca 2019 wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia oraz powierzenia realizacji 
zadania inwestycyjnego pn.  „ Kontynuacja budowy chodnika przy drodze 
powiatowej nr 5585P w m. Czajków – Śniegule” 
 

20.  VII/53/2019 29 marca 2019 wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia oraz powierzenia realizacji 
zadania inwestycyjnego pn. „ Kontynuacja budowy chodnika przy drodze 
powiatowej nr 5333P w m. Chynowa - Biskupice Zabaryczne  
 

21.  VII/54/2019 29 marca 2019 zmian w budżecie Powiatu Ostrzeszowskiego na 2019 rok 
 

22.  VII/55/2019 29 marca 2019 zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Ostrzeszowskiego na 
lata 2019-2022 
 

23.  VII/56/2019 29 marca 2019 przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Powiatu 
Ostrzeszowskiego na lata 2019-2025 
 

24.  VII/57/2019 29 marca 2019 ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki 
przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, 
funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników 
wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, w tym szczegółowe 
warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny 
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli 
zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat 
ostrzeszowski 
 

25.  VIII/58/2019 20 maja 2019 sprawie udzielenia zarządowi powiatu wotum zaufania 
 

26.  VII/59/2019 20 maja 2019 zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z 
wykonania budżetu za 2018 rok 
 

27.  VIII/60/2019 20 maja 2019 absolutorium dla Zarządu Powiatu w Ostrzeszowie za 2018 rok 
 

28.  VIII/61/2019 20 maja 2019 przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej w Powiecie Ostrzeszowskim 
 

29.  VIII/62/2019 20 maja 2019 zmiany Uchwały Nr XLVIII/242/2018 Rady Powiatu w Ostrzeszowie z dnia 
28 września 2018 r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od 
dnia 01 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. projektu 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 
ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 
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30.  VIII/63/2019 20 maja 2019 zatwierdzenia do realizacji w okresie od dnia 01 stycznia 2019 r. do dnia 
31 grudnia 2020 r. projektu współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 
 

31.  VIII/64/2019 20 maja 2019 zmian w budżecie powiatu ostrzeszowskiego na 2019 rok 

32.  VIII/65/2019 20 maja 2019 zmiany Uchwały nr XXI/90/2000 z dnia 06.09.2000 r. w sprawie ustalenia 
diet i zwrotu kosztów podróży służbowych dla Radnych Rady Powiatu w 
Ostrzeszowie 

33.  VIII/66/2019 20 maja 2019 zmiany Uchwały Nr VI/45/07 Rady Powiatu w Ostrzeszowie z dnia 25 
kwietnia 2007 roku w sprawie zwrotu kosztów podróży służbowych 
radnych Rady Powiatu w Ostrzeszowie 

34.  IX/67/2019 28 czerwca 2019 Zmian w budżecie Powiatu Ostrzeszowskiego na 2019 rok 

35.  X/68/2019 19 sierpnia 2019 ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych 
prowadzonych na obszarze powiatu ostrzeszowskiego, od dnia 1 września 
2019 roku 

36.  X/69/2019 19 sierpnia 2019 zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko 
kierownicze, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 
zajęć niektórych nauczycieli, zatrudnionych w szkołach i placówkach 
oświatowych prowadzonych przez Powiat Ostrzeszowski oraz zasad 
rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, dla 
których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku 
szkolnego 
 
 

37.  X/70/2019 19 sierpnia 2019 zmiany Uchwały Nr VII/57/2019 Rady Powiatu w Ostrzeszowie z dnia 29 
marca 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość 
oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za 
wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz 
niektórych innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku 
pracy, w tym szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia 
za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla 
nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez 
Powiat Ostrzeszowski 

38.  X/71/2019 19 sierpnia 2019 wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia oraz powierzeniu realizacji 
zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa parkingu przed budynkiem 
Urzędu Gminy w Doruchowie przy drodze powiatowej Doruchów - Kępno” 

39.  X/72/2019 19 sierpnia 2019 zmian w budżecie Powiatu Ostrzeszowskiego na 2019 r. 

40.  XI/73/2019 23 września 2019 Pozbawienia kategorii drogi powiatowej  
 

41.  XII/74/2019 30 września 2019 zmian w budżecie powiatu ostrzeszowskiego na 2019 rok. 

42.  XII/75/2019 30 września 2019 zmian w Wieloletniej prognozie finansowej powiatu ostrzeszowskiego na 
lata 2019-2022. 
 

43.  XII/76/2019 30 września 2019 zasad i trybu zgłaszania projektów uchwał Rady Powiatu w Ostrzeszowie 
w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. 

44.  XII/77/2019 30 września 2019 przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Ostrzeszowskiego z 
organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na 2020 rok”. 
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45.  XII/78/2019 30 września 2019 ustalenia wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających na realizację 
określonych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 
niepełnosprawnych w Powiecie Ostrzeszowskim w 2019 r. 
 

46.  XII/79/2019 30 września 2019 rozpatrzenia skargi Anny M. na działanie zarządu powiatu. 

47.  XII/80/2019 30 września 2019 rozpatrzenia skargi Jolanty O. na działalność Domu Pomocy Społecznej w 
Marszałkach. 
 

48.  XIII/81/2019 12 listopada 2019 zmian w budżecie Powiatu Ostrzeszowskiego na 2019 rok. 

49.  XIII/82/2019 12 listopada 2019 zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Ostrzeszowskiego na 
lata 2019 – 2022. 
 

50.  XIII/83/2019 12 listopada 2019 stwierdzenia przekształcenia trzyletniego I Liceum Ogólnokształcącego im. 
Marii Skłodowskiej-Curie w Ostrzeszowie w czteroletnie I Liceum 
Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ostrzeszowie. 

51.  XIII/84/2019 12 listopada 2019 stwierdzenia przekształcenia trzyletniego II Liceum Ogólnokształcącego w 
Ostrzeszowie wchodzącego w skład Zespołu Szkół nr 2 im. Przyjaźni 
Polsko-Norweskiej w Ostrzeszowie w czteroletnie II Liceum 
Ogólnokształcące w Ostrzeszowie. 

52.  XIII/85/2019 12 listopada 2019 stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum nr 1 w 
Ostrzeszowie wchodzącego w skład Zespołu Szkół nr 1 im. Powstańców 
Wielkopolskich w Ostrzeszowie w pięcioletnie Technikum nr 1 w 
Ostrzeszowie. 

53.  XIII/86/2019 12 listopada 2019 stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum nr 2 w 
Ostrzeszowie wchodzącego w skład Zespołu Szkół nr 2 im. Przyjaźni 
Polsko-Norweskiej w Ostrzeszowie w pięcioletnie Technikum nr 2 w 
Ostrzeszowie 

54.  XIII/87/2019 12 listopada 2019 stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Specjalnego w 
Ostrzeszowie wchodzącego w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego w Ostrzeszowie 
 

55.  XIV/88/2019 9 grudnia 2019 wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Ostrzeszowie 

56.  XIV/89/2019 9 grudnia 2019 zmian w budżecie powiatu ostrzeszowskiego na 2019 rok 

57.  XIV/90/2019 9 grudnia 2019 zmian w Wieloletniej prognozie finansowej powiatu ostrzeszowskiego na 
lata 2019-2022 

58.  XIV/91/2019 9 grudnia 2019 ustalenia wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających na realizację 
określonych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 
niepełnosprawnych w Powiecie Ostrzeszowskim w 2019 roku 
 

59.  XIV/92/2019 9 grudnia 2019 ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem pojazdu z 
drogi i przechowaniem tego pojazdu na parkingu strzeżonym 
obowiązujących w roku 2020 
 

60.  XIV/93/2019 9 grudnia 2019 rozpatrzenia skargi Teresy F. na dyrektora Domu Dziecka w Ostrzeszowie 
 

61.  XIV/94/2019 9 grudnia 2019 sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej 
 

62.  XIV/95/2019 9 grudnia 2019 zmian w składzie osobowym Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 
 

63.  XV/96/2019 30 grudnia 2019 uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrzeszowskiego 
na lata 2020-2023 
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64.  XV/97/2019 30 grudnia 2019 uchwały budżetowej Powiatu Ostrzeszowskiego na 2020 rok 
 

65.  XV/98/2019 30 grudnia 2019 zmian w budżecie Powiatu Ostrzeszowskiego na 2019 rok 
 

66.  XV/99/2019 30 grudnia 2019 zmian w Wieloletniej prognozie finansowej powiatu ostrzeszowskiego na 
lata 2019-2022 
 

67.  XV/100/2019 30  grudnia 2019 ustalenia wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających na realizację 
określonych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 
niepełnosprawnych w Powiecie Ostrzeszowskim w 2019 roku 
 

68.  XV/101/2019 30 grudnia 2019 ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg, 
których zarządcą jest Zarząd Powiatu, na cele niezwiązane z budową, 
przebudową remontem, utrzymaniem i ochroną dróg 
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VV..  RREEAALLIIZZAACCJJAA  BBUUDDŻŻEETTUU  PPOOWWIIAATTUU  ZZAA  22001199  RROOKK  

 

Budżet na 2019 rok został uchwalony w dniu 28 grudnia 2018 roku Uchwałą nr III/28/2018 Rady 

Powiatu w Ostrzeszowie w sprawie uchwały budżetowej powiatu ostrzeszowskiego na 2019 rok. 

Realizacja budżetu Powiatu Ostrzeszowskiego za 2019 rok przedstawiała się następująco: 

⎯ plan dochodów w wysokości 76.094.872,85 zł, po zmianach, został zrealizowany  

w kwocie 77.547.726,14 zł tj. 101,91% planu, czyli o 1.452.853,29 zł więcej; 

⎯ plan wydatków w wysokości 75.842.757,55 zł, po zmianach, został zrealizowany  

w kwocie 72.250.090,83 zł tj. w 95,26%  planu, czyli o 3.592.666,72 zł mniej; 

⎯ zaplanowane wolne środki i nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 2.862.510,70 zł zostały 

zrealizowane w kwocie 3.208.084,04 zł tj. 112,07% planu, czyli o 345.573,34 zł więcej; 

⎯ zaplanowane rozchody na spłatę kredytu w wysokości 1.190.712 zł zostały zrealizowane  

w całości, natomiast przelewy na rachunki lokat nie zostały zrealizowane w wysokości 

1.923.914 zł. 

⎯ uzyskano wolne środki za 2019 rok w kwocie 7.315.007,35 zł, które wynikają  

z następującego rozliczenia: 

➢ niewykonane wydatki w kwocie 3.046.928,61 zł w tym: 

▪ w Starostwie Powiatowym w kwocie 2.554.048,99 zł m.in. na:  

- drogi powiatowe – 912.895,56 zł 

- lokale i pomieszczenia NZOZ – 8.774,44 zł 

- diety radnych – 37.028,49 zł 

- w rozdziale 75020 Starostwo Powiatowe – 945.034,88 zł 

- promocję – 34.429,33 zł 

- odsetki od kredytów – 22.313,42 zł 

- rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe i wyd. oświatowe – 520.584,00 zł 

- szkoły niepubliczne – 7.941,68 zł 

- stypendia 2.000,00 zł 

- rodziny zastępcze – 3.628,25 zł 

- kulturę – 20.625,25 zł 

- sport – 16.953,22 zł 

- pozostałe wydatki – 21.840,47 zł  

▪ w szkołach i placówkach oświatowych w kwocie 393.876,79 zł 

▪ w Domu Dziecka w kwocie 186,02 zł 

▪ w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w kwocie 55.862,41 zł 

▪ w Domach Pomocy Społecznej w kwocie 16.290,66 zł 

▪ w Powiatowym Urzędzie Pracy w kwocie 26.663,74 zł 

 

➢ niewykonane wydatki na programy unijne i inne zadania w kwocie 1.351.273,38 zł  

(„Europejskie praktyki zawodowe szansą na lepszy start” program realizowany przez 
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Zespół Szkół Nr 2 – 347.625,58 zł, „Profesjonalny, doświadczony, rozważny, elastyczny, 

efektywny, twórczy stażysta i pracownik” program realizowany przez Zespół Szkół Nr 1 

– 511.116,65 zł, programy „Od Republiki Rzymskiej do Rzeczypospolitej”, „Ciągle uczę 

się, rozwijam i edukuję moich uczniów”, „Jak zbudować most kulturowy z pasjami 

naszych uczniów” realizowane I Liceum Ogólnokształcące – 344.558,91 zł, środki na 

wydatki związane z geodezją – 130.160,77 zł, środki na wydatki związane z ochroną 

środowiska – 17.811,47 zł), które należy przeznaczyć na kontynuację tych programów i 

zadań w 2020 roku 

 

➢ nierozdysponowana kwota wolnych środków i nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 

345.573,34 zł 

 

➢ środki z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację w 2020 roku zadań bieżących  

i inwestycyjnych w wysokości  1.923.914 zł w tym: „Remont drogi powiatowej  

nr 5574 Mikstat – Ostrzeszów” – 1.221.357 zł, „Przebudowę drogi powiatowej  

nr 5587 Grabów – Osiek” – 702.557 zł 

 

➢ wykonane ponadplanowe dochody własne w kwocie 937.048,02 zł w tym: 

▪ z podatku dochodowego od osób fizycznych PIT – 139.618,00 zł 

▪ z podatku dochodowego od osób prawnych CIT – 118.369,51 zł 

▪ z pozostałych dochodów – 469.981,06 zł 

▪ z refundacji środków Unijnych – 209.079,45 zł 

  

➢ pokrycie ze środków własnych powiatu wydatków związanych z programami  

w kwocie 289.730,00 zł, które zostaną zrefundowane w 2020 roku. 

 

Do budżetu powiatu pozyskano dodatkowe środki od Ministra Finansów na uzupełnienie subwencji 

ogólnej w wysokości 331.024 zł. Większe było również wykonanie niektórych dochodów w stosunku 

do planu: 

⎯ dochody osiągnięte w ramach opłat geodezyjnych na plan 480.000 zł wykonano 581.783,30 zł, 

więcej o 101.783,30 zł 

⎯ dochody osiągnięte z czynszów na plan 336.837 zł wykonano 346.677,40 zł, więcej  

o 9.840,40 zł 

⎯ dochody osiągnięte w ramach 25% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa  

w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu gospodarowania 

gruntami Skarbu Państwa na plan 182.750 zł wykonano 221.333,69 zł, więcej  

o 38.583,69 zł  

⎯ dochody z opłat komunikacyjnych i praw jazdy na plan 1.700.000 zł wykonano 1.801.831,00 zł, 

więcej  o 101.831,00 zł 

⎯ dochody z podatku dochodowego od osób fizycznych na plan 14.741.189 zł wykonano 

14.880.807,00 zł, więcej o 139.618 zł 

⎯ dochody z podatku dochodowego od osób prawnych na plan 200.000 zł wykonano 318.369,51 

zł, więcej o 118.369,51 zł. 
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Subwencje i dotacje celowe za okres sprawozdawczy 2019 rok stanowiły 50,54% wszystkich 

dochodów Powiatu Ostrzeszowskiego. Z kolei dochody własne (m.in. wpływy z podatku 

dochodowego od osób fizycznych, prawnych, wpływy z usług, dochody z najmu, odsetki, wpływy z 

różnych dochodów) stanowią stosunkowo niewielki udział w dochodach powiatu, który wyniósł 

42,31%.  

Ze struktury dochodów uznaje się, że na budżet powiatu ostrzeszowskiego zasadniczy wpływ mają 

środki zewnętrzne, które przekazywane są w przeważającej części w ramach dotacji i subwencji, co 

przesądza w dalszym ciągu o charakterze gospodarowania i w praktyce uniemożliwia w pełni 

samodzielną gospodarkę finansową. 

Należy również zaznaczyć, że zmieniła się struktura dochodów w porównaniu z analogicznym 

okresem roku poprzedniego. Udział subwencji i dotacji celowych zmniejszył się o 3,40% (53,94%  

w 2018 roku). Nastąpiło natomiast zwiększenie udziału dochodów własnych w porównaniu  

z analogicznym okresem roku poprzedniego o 0,67% (41,64% za 2019 rok).  

W 2019 roku nie realizowano zadań w ramach rachunku dochodów jednostek.  

Podsumowując, należy stwierdzić, że powiat ostrzeszowski w ramach przekazanych środków: dotacji, 

subwencji oraz uzyskanych środków własnych realizował nałożone zadania zgodnie z ustawowymi 

zapisami. 
 

Wykres nr 1. Struktura dochodów powiatu ostrzeszowskiego w 2019 roku 

dotacje celowe

udział we
wpływach z PIT

udział we
wpływach z CIT

pozostałe
dochody

subwencje
ogólne

inne dochody
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Wykres nr 2. Struktura wydatków powiatu ostrzeszowskiego w 2019 roku 

transport i łączność

administracja publiczna

bezpieczeństwo publiczne i
ochrona przeciwpożarowa

oświata i wychowanie

ochrona zdrowia

pomoc społeczna

edukacyjna opieka wychowawcza

rodzina

pozostałe wydatki

 

 

BBuuddżżeett  oobbyywwaatteellsskkii    

Podobnie, jak w roku poprzednim, tak i w 2019 roku powiat ostrzeszowski nie realizował budżetu 

obywatelskiego, stanowiącego szczególną formę konsultacji społecznych i w której mieszkańcy,  

w bezpośrednim głosowaniu decydują corocznie o części wydatków budżetu powiatu.  

Wysokość budżetu obywatelskiego wynosi co najmniej 0,5% wydatków zawartych w ostatnim 

przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu. Uchwalenie budżetu obywatelskiego nie jest 

obowiązkowe w gminach nie będących miastami na prawie powiatu oraz w powiatach ziemskich.  

W 2019 roku również nie zgłoszono propozycji utworzenia budżetu obywatelskiego w ramach 

budżetu powiatu ostrzeszowskiego na rok przyszły. 
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VVII..  PPOODDSSUUMMOOWWAANNIIEE  DDZZIIAAŁŁAALLNNOOŚŚCCII  PPOOWWIIAATTUU      
WW  OOBBSSZZAARRAACCHH::    

 

 

OOśśwwiiaattaa  ii  wwyycchhoowwaanniiee  

W 2019 roku powiat ostrzeszowski był organem prowadzącym dla: 

⎯ I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ostrzeszowie,  

⎯ Zespołu Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Ostrzeszowie,  

⎯ Zespołu Szkół nr 2 im. Przyjaźni Polsko-Norweskiej w Ostrzeszowie,  

⎯ Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ostrzeszowie,  

⎯ Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ostrzeszowie.  

 

Najważniejsze wydatki związane z oświatą i wychowaniem oraz edukacyjną opieką wychowawczą 

zostały poniesione w ramach bieżącego utrzymania szkół i placówek oświatowych. Środki otrzymane 

w ramach subwencji były niewystarczające w stosunku do potrzeb. Z budżetu powiatu, wg planu na 

luty 2019 roku, należało przekazać dodatkowe środki własne w wysokości 1 632 048,00 zł. 

Wielkość subwencji MEN oraz środki własne powiatu przekazane dla szkół w 2019 roku przedstawia 

tabela nr 2. W  zestawieniu ujęto również liczbę uczniów. 

 

Tabela nr 2. Wielkość subwencji MEN oraz środki własne powiatu przekazane dla szkół w 2019 

 

Szkoła/Placówka 

 

LICZBA 

UCZNIÓW 

 

SUBWENCJA NA 

SZKOŁĘ/PLAC. 

WYNIKAJĄCA  Z 

METRYCZKI MEN  

  (LUTY 2019) 

 

SUBWENCJA 

PRZEKAZANA NA 

SZKOŁĘ/PLACÓWKĘ 

 

DOCHODY 

WŁASNE SZKOŁY 

 

DOCHODY 

WŁASNE 

POWIATU 

 

RAZEM WYDATKI   

NA SZKOŁY 

(KOL. 4-6) 

1 2 3 4 5 6 7 

I Liceum  

Ogólnokształcące 

275 2 010 570,00 2 376 793,61 20 381,00 717 308,39 3 114 483,00 

Zespół Szkół Nr 1 

w tym: 

Technikum 

Branżowa Szkoła 

ZSZ 

837 

 

579 

180 

78 

6 993 635,00 6 890 938,39  73 491,00 171 109,61 7 135 539,00 
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Zespół Szkół Nr 2 

w tym: 

II LO 

Technikum 

Branżowa Szk. 

ZSZ 

749 

 

116 

517 

74 

42 

6 569 263,00 6 501 034,00 196 854,00 307 187,00 7 005 075,00 

Specjalny Ośrodek 

Szkolno-

Wychowawczy 

w tym: 

Szk. Podstawowa 

Gimnazjum 

Branżowa Szk. Sp. 

SPZ 

ZSZS 

Przedszkole 

75 
 
 
 
 

26 

6 

9 

27 

4 

3 

3 392 295,00 4 037 022,00 194 254,00 396 646,00 4 627922,00 

Poradnia 

Psychologiczno- 

Pedagogiczna 

 

 

1 454 017,00 1 191 206,00 717,00 35 000,00 1 226 923,00 

Szkoła Niepubliczna 47 48713,00    0,00 

Dom Dziecka      4 797,00 

RAZEM 1983 20 468 493,00 20 996 994,00 485 697,00 1 632 048,00 23 114 739,00 

PKZP      11 500,00 

Szkoła Niepubliczna      50 000,00 

Dotacja  na 

dokształcanie uczniów 

(nauka praktyczna  

w Zielonej Górze)  

     2 800,00 

Stypendia dla uczniów      38 000,00 

RAZEM      102 300,00 

OGÓŁEM WYDATKI      23 217 039,00 

 

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych 

Powiat ostrzeszowski co roku przeprowadza czynności, mające na celu określenie liczby uczniów, 

która będzie się starała o przyjęcie do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez 

powiat. W związku z tym, wspólnie ze szkołami współorganizuje się Drzwi Otwarte do szkół  

i placówek oświatowych. 

W roku 2019 Drzwi Otwarte odbyły się 15 i 18 marca w formule dwudniowej i były adresowane do 

uczniów z tzw. „podwójnego rocznika”. Przeprowadzono wówczas dwa badania ankietowe dotyczące 

preferowanych kierunków kształcenia wśród uczniów szkół podstawowych z terenu całego powiatu. 
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Jednocześnie przeprowadzono symulacje organizacji w roku szkolnym 2019/2020, mające na celu 

uniknięcie dwuzmianowości.  

W sumie około 800 potencjalnych uczniów odwiedziło ostrzeszowskie szkoły ponadpodstawowe. 

Wśród odwiedzających znaleźli się uczniowie szkół powiatu ostrzeszowskiego oraz powiatów 

ościennych. 

 

Nabór do klas pierwszych na rok szkolny 2019/2020 wg danych liczbowych (stan na 1 sierpnia 2019 

roku) przedstawia tabela poniżej. 

 
 
Tabela nr 3. Nabór do klas pierwszych na rok szkolny 2019/2020 

 
 

Typ szkoły 
 

Nabór do klas pierwszych rok szkolny 2019/2020 
 

I Liceum Ogólnokształcące - 84 absolwentów gimnazjum 

- 105 absolwentów szkół podstawowych 

 

Zespół Szkół nr 1 - 196 absolwentów gimnazjum  

▪ 116 technikum 

▪  80 branżowa szkoła I stopnia 

- 251 absolwentów szkół podstawowych 

▪ 155 technikum 

▪ 96 branżowa szkoła I stopnia 

 

Zespół Szkół nr 2 - 179 absolwentów gimnazjum  

▪ 151 technikum  

▪ 28 branżowa szkoła I stopnia 

- 206 absolwentów szkół podstawowych  

▪ 117 technikum  

▪ 28 branżowa szkoła I stopnia 

 

Łącznie 1021 uczniów (absolwentów) 

 
Prace remontowe w szkołach i placówkach oświatowych 
Przyjęcie większej ilości uczniów w roku szkolnym 2019/2020 wymusiło w ubiegłym roku 
przeprowadzenie remontów w szkołach, aby w każdej placówce uruchomić dodatkowe sale 
dydaktyczne dla uczniów z tzw. „podwójnego rocznika” i zapewnić jednakową ofertę kształcenia obu 
rocznikom. 
 

Wykaz prac remontowych przeprowadzonych w 2019 roku:  

I Liceum Ogólnokształcące:  

⎯ montaż 7 ławek na boisku szkolnym 

⎯ remont dwóch klas nr 8 i 32 

⎯ montaż podjazdu dla osób niepełnosprawnych do sali gimnastycznej od strony ulicy 

Zamkowej  

⎯ rozpoczęto prace związane z remontem elewacji budynku głównego oraz 

termomodernizacji sali gimnastycznej 
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Zespół Szkół nr 1  

⎯ remont szatni i toalet w ramach projektu „Szatnia na medal” 

⎯ remont pracowni gastronomicznej nr 203 w ramach projektu WRPO 

⎯ pomalowanie klasy 205 

⎯ pomalowanie zaplecza nauczycieli gastronomii  

⎯ adaptacja pomieszczenia w budynku byłych warsztatów na klasę lekcyjną lokalu 

gastronomicznego 

⎯ naprawa dachu w garażu 

⎯ wymiana okien w drugiej części pracowni zbrojarsko-murarskiej 

⎯ wymiana 10 ubikacji w toaletach budynku D 

⎯ wymiana drzwi do toalety w budynku C 

⎯ pomalowanie korytarzy w sali gimnastycznej,  

⎯ wymiana drzwi wejściowych oraz podłogi na wejściu do warsztatów szkolnych, 

⎯ wymiana podłogi oraz malowanie zaplecza matematyków przy sali 210,  

⎯ instalacja oświetlenia awaryjnego na korytarzu budynku C (parter i klatka schodowa). 

 

Zespół Szkół nr 2 

⎯ remont instalacji sanitarnej w budynku na ulicy Norweskiej oraz na ulicy Zamkowej 

⎯ adaptacja pomieszczeń gospodarczych w warsztatach szkolnych na pracownię 

mechatroniczną 

⎯ remont trzech sal lekcyjnych i korytarza w budynku C na ul. Norweskiej 

⎯ remont sali biologicznej (budynek główny) 

⎯ remont sali historycznej w budynku przy ul. Zamkowej 

⎯ odnowienie szatni w budynku na ulicy Zamkowej  

 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 

⎯ wstawienie dwóch ścian przeciwpożarowych wraz z drzwiami przeciwpożarowymi 

⎯ remont łazienki na parterze budynek B 

⎯ remont 1 klasy (drugie piętro budynek A) 

⎯ wymiana instalacji elektrycznej oraz monitoringu na parterze w budynku A, 

zainstalowanie czujników ruchu na lampach, remont korytarza na parterze budynku 

A oraz remonty klas, które uległy zalaniu 

⎯ remonty związane z dostosowaniem budynku do przepisów p.poż  

⎯ remont 5 łazienek szkolnych 

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna  

⎯ realizowany remont pomieszczeń po bibliotece pedagogicznej 

⎯ remont korytarza Poradni  

⎯ remont pomieszczenia po dawnym sekretariacie.  
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Aktywność szkół i placówek oświatowych w zakresie realizacji projektów krajowych i UE 
W 2019 roku podejmowano efektywne działania w zakresie przygotowywania projektów i absorpcji 

środków z programów krajowych oraz dofinansowywanych przez Unię Europejską. Ich bieżący 

monitoring spowodował, że szkoły i placówki zrealizowały szereg programów umożliwiających: 

⎯ podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego, 

⎯ doskonalenie kompetencji i kwalifikacji zawodowych nauczycieli,  

⎯ wsparcie uczniów i uczennic w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień 

zwiększających ich szanse na rynku pracy 

⎯ wyposażenie pracowni zawodowych w profesjonalny sprzęt i materiały dydaktyczne 

niezbędne do nauki zawodu. 

⎯ przeprowadzenie niezbędnych remontów.  

 
Dokładny wykaz zrealizowanych programów wraz z ich dofinansowaniem przedstawia tabela nr 4. 
 
Tabela nr 4.Wykaz programów  realizowanych przez placówki oświatowe 

 
Szkoła/placówka 

oświatowa 

Nazwa projektu Rok otrzymania dotacji Kwota otrzymanej dotacji 

I Liceum 

Ogólnokształcące 

1. Projekt „Liceum ogólnokształcące szkołą 
ogólnego sukcesu” 

2. Polsko Niemiecka Współpraca Młodzieży 
Projekt P – 10326-19 

3. Konkurs języka niemieckiego i 
angielskiego Poliglota 

2018-2019 

2019 

2019 

121.837, 50 zł 

7.074,00 zł 

400,00 zł 

Zespół Szkół nr 1 1. „Program kształcenia kard budujących 
wnętrza przyszłości – wsparcie procedur 
edukacji zawodowej w Zespole Szkół nr 1 
w Ostrzeszowie. Fundusz WRPO. 

2. „Moje doświadczenia zawodowe kluczem 
do sukcesu”. Erasmus + 

3. „Atrakcyjne kształcenie zawodowe w 
Ostrzeszowie”. Funduszu WRPO. 

4. „Staż w zakładach gastronomicznych i 
salonach fryzjerskich Hiszpanii 
początkiem mojej kariery zawodowej” 

5. „Szatnia na medal” - projekt polegający 
na dofinansowaniu remontu i 
modernizacji szatni w szkolnej sali 
gimnastycznej. 

2016 – 2019 

 

 

 

2017 – 2019 

 

2019 – 2020 

 

2019 – 2021 

 

2019 

 

881.088,75 zł 

 

 

 

127.432 Euro ok. 532.665,76 

zł 

1.117.000,00 zł 

 

638.895,81 zł 

 

63.500,00 zł 

 

Zespół Szkół nr 2 1. POWERSE-2018-1-PL01-KA101-047826 
„Ponadnarodowa mobilność kadry 
edukacji szkolnej” 

2. POWERVET-2018-1-PL01-KA102-048299 
„Ponadnarodowa mobilność uczniów i 
absolwentów oraz kadry kształcenia 
zawodowego” 

3. POWERVET-2019-1-PL01-KA102-062568 
„Międzynarodowa mobilność uczniów i 
absolwentów oraz kadry kształcenia 
zawodowego” 

4. Projekt nr RPWP.08.03.01-30-0019/18 
pt.: "Praktyka czyni mistrza" 

5. Projekt “LOG-IN – Logistics goes 
international” umowa nr  2019-1-DE02-
KA202-006483 

2018.09.01-2020.05.31 

 

 

2018.09.01-2019.10.31 

 

 

2019.09.01-2020.10.31 

(wydłużono) 

 

2019.01.07-2020.08.31 
(wydłużono) 

 

2019.11.01-2022.06.30 

 

I rata 183.116,71 zł 

 

 

413.384,74 zł 

 

 

I rata 347.625,58 zł 

 

 

środki UE 635.388,81 zł 

środki BP 37.375,81 zł 

 

13.406,72 zł 
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Specjalny 

Ośrodek Szkolno-

Wychowawczy 

 

1. Projekt „Za życiem” dot. wczesnego 
wspomagania rozwoju dziecka 

2019 93.600,00 zł 

 
 
 
Wyniki matur szkół ponadpodstawowych powiatu ostrzeszowskiego w roku szkolnym 2018/2019  
 

Ogólna liczba absolwentów w 2019 roku wyniosła 374. Natomiast do matury przystąpiło 342 

abiturientów. Nie zdało egzaminu maturalnego w maju 56. Do egzaminu poprawkowego przystąpiło 

28.  Maturę uzyskało 314 absolwentów, co stanowi zdawalność matur wśród zeszłorocznych 

absolwentów powiatu ostrzeszowskiego na poziomie 92%. 

 

Tabela nr 5. Wyniki egzaminu maturalnego z uwzględnieniem egzaminu poprawkowego wg typów szkół (dane w %) 

 

Typ szkoły 

 

Nazwa szkoły 

 

Liczba 

absolwentów 

 

Liczba  

przystępujących 

do matury 

 

Zdało 

maturę w 

maju 

 

Zdało 

maturę po 

poprawkach 

% 

Liceum 

Ogólnokształcące 

I Liceum 

Ogólnokształcące 

94 94 86 93 99% 

II Liceum 

Ogólnokształcące 

(Zespół Szkół nr 2) 

41 40 36 40 100% 

Technikum Technikum nr 1 

(Zespół Szkół nr 1) 

 

133 124 94 103 83% 

Technikum nr 2 

(Zespół Szkół nr 2) 

106 84 70 78 93% 

Razem 374 342 286 314 92% 

 

 

Ogólne wyniki matur 2019 Licea Technika 

Średnia zdawalność w kraju 91.3% 80,9% 

Średnia zdawalność w Wielkopolsce 90% 83% 
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Wyniki egzaminów zawodowych potwierdzające kwalifikacje zawodowe absolwentów szkół 

zawodowych  

⎯ sesja styczeń/ luty 2019 rok 
 
Tabela nr 6. Zdawalność egzaminów zawodowych w szkołach ponadpodstawowych w 2019 roku  

Technikum nr 1 - Zespół Szkół nr 1 w Ostrzeszowie 

Lp Nazwa zawodu kwalifikacja 
Liczba 

zgłoszonych 

Liczba 
przystępu-

jacych 

zdali 
egzamin 

nie zdali 
egzaminu 

% 
zdawalności 

zdawalność  
w okręgu 

1. Technik technologii 
drewna 

A.50 13 13 12 1 92,23 76,20 

2. Technik usług fryzjerskich A.23 9 9 7 2 77,77 85,40 

3. Technik ekonomista A.36 38 38 38 0 100,00 85,60 

4. Technik budownictwa B.16 34 34 34 0 100,00 99,00 

5. Technik budownictwa B.30 24 24 18 6 75,00 78,40 

6. Technik budownictwa B.33 3 3 0 3 0,00 65,80 

7. Technik żywienia i usług 
gastronomicznych 

T.15 29 29 25 4 86,20 72,30 

8. Technik obsługi 
turystycznej 

T.14 21 21 21 0 100,00 94,50 

9. Technik obsługi 
turystycznej 

T.13 1 1 0 1 0,00 92,40 

                                                                                                                           17                      155                   17 90,11 74,00 

 

Technikum nr 2 - Zespół Szkół Nr 2 w Ostrzeszowie  
 

Lp Nazwa zawodu kwalifikacja Liczba 
przystępujących 

zdali 
egzamin 

nie zdali 
egzaminu 

% zdawalności zdawalność w 
okręgu 

1. Technik mechatronik E3 22 21 1 95,45  

2. Technik energii 
odnawialnej  

B.21 11 9 2 81,82  

 RAZEM  33 30 3 91%  

 

⎯ sesja czerwiec/lipiec 2019 rok 

Tabela nr 7. Zdawalność egzaminów zawodowych w szkołach ponadpodstawowych   

 Zespół Szkół Nr 1 w Ostrzeszowie - Technikum nr 1 

Lp Nazwa zawodu kwalifikacja 

Liczba 

przystępu-

jących 

zdali 

egzamin 

nie zdali 

egzamin

u 

% zdawalności zdawalność w okręgu 

1. Technik technologii 

drewna 

A.13 6 6 0 100,00 27,30 

Branżowa Szkoła I stopnia nr 1 - Zespół Szkół nr 1 w Ostrzeszowie 
 

Lp Nazwa zawodu kwalifikacja Liczba 
zgłoszonych 

Liczba 
przystępujących 

zdali 
egzamin 

nie zdali 
egzaminu 

% 
zdawaln

ości 

zdawalność 
w okręgu 

1. sprzedawca A.18 4 4 4 0 100,00 86,50 

 100,00 74,00 
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2. Technik usług 

fryzjerskich 

A.19 19 18 1 94,70 83,60 

3. Technik ekonomista A.35 25 25 0 100,00 92,70 

4. Technik budownictwa B.33 34 32 2 94,59 75,30 

5. Technik żywienia i usług 

gastronomicznych 

T.06 23 23 0 100,00 90,30 

6. Technik obsługi 

turystycznej 

T.13 12 10 2 83,33 74,80 

7. Technik organizacji 

reklamy 

AU.29 27 13 14 48,14 * 

 RAZEM 146 127 19 86,98  

 

 Zespół Szkół Nr 1 w Ostrzeszowie - Branżowa Szkoła I stopnia nr 1 

 

Lp Nazwa zawodu kwalifikacja 

Liczba 

przystępują-

cych 

zdali 

egzamin 

nie zdali 

egzaminu 

% 

zdawalności 
zdawalność w okręgu 

1. stolarz A.13 4 3 1 75,00 27,30 

2. sprzedawca A.18 5 5 0 100,00 91,30 

3. krawiec A.12 1 0 1 0,00 27,30 

4. kucharz T.06 2 2 0 100,00 90,30 

 RAZEM 12 10 2 83,33  

 

 Zespół Szkół Nr 2 w Ostrzeszowie Technikum nr 2 
  

Lp. Nazwa zawodu  kwalifikacja liczba 
przystępujących 

zdali 
egzamin  

nie zdali 
egzaminu 

% 
zdawalności  

Zdawalność w 
okręgu 

 
1 

Technik logistyk AU.22 29 29 0 100 * 

A.31 14 13 1 93 76 

A.32 11 11 0 100 94,1 

2 Technik 
informatyk 

E.13 22 16 6 73 73 

E.14 
 

11** 6 5 54,5 36,6 

E.12 5 4 1 80 50 

3 Technik 
mechatronik 

E.18 22 16 6 72 68,7 

E.19 13 8 5 62 46 

4 Technik 
pojazdów 

samochodowych 

MG.18 5 5 0 100 * 

M.12 9 8 1 89 80,9 

M.42 10 8 2 90 61,7 

5 Technik RL.21 10 10 0 100 *4 

 
4 * Brak danych o średniej zdawalności na stronach OKE Poznań na dzień 6 września 2019 roku 

** 9 uczniów musi powtórzyć egzamin. Oprac. na podstawie danych ze szkół oraz www.oke.poznan.pl 

 

http://www.oke.poznan.pl/
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architektury 
krajobrazu 

R.22 6 6 0 100 68,8 

6 Technik 
żywienia 

T.6 16 15 1 94 90,3 

T.15 20 9 11 45 48,2 

7 Technik rolnik R.3 8 8 0 100 89,3 

R.16 7 6 1 86 79,4 

8 Technik energii  
odnawialnej 

B.22 4 4 0 100 63,4 

   222 182 40 81,98%  

 

 Zespół Szkół Nr 2 w Ostrzeszowie - Branżowa Szkoła I stopnia nr 2 

 

Lp Nazwa zawodu kwalifikacja Liczba 

przystępujących 

zdali 

egzamin 

nie zdali 

egzaminu 

% 

zdawalności 

zdawalność  

w okręgu 

1. Mechanik 

pojazdów 

samochodowych 

M.18 9 7 2 78 78,1 

   9 7 2 78%  

 

Nagrody edukacyjno-motywacyjne starosty ostrzeszowskiego 

W 2019 roku zebrano wnioski ze szkół o przyznanie nagród edukacyjno-motywacyjnych starosty 

ostrzeszowskiego. Po sprawdzeniu ich pod względem formalnym i merytorycznym, w kategoriach: 

⎯ za wybitne osiągnięcia w nauce 

⎯ za wybitne osiągnięcia artystyczne 

⎯ za wybitne osiągnięcia w sporcie 

zarząd powiatu zaakceptował przyznanie nagród dla 42 uczniów. 

Uroczyste wręczenie nagród edukacyjno-motywacyjnych odbyło się na sesji rady powiatu  w dniu 11 

grudnia 2019 roku. 
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PPrroommooccjjaa  ppoowwiiaattuu  

  

1. Końcówkę ubiegłego roku zwieńczyło wydanie pierwszego numeru bezpłatnego Magazynu 

Powiatowego, który ukazał się w nakładzie 1000 egzemplarzy. Magazyn jest syntezą 

najważniejszych wydarzeń minionego roku i zarazem kolejnym narzędziem promocji powiatu 

ostrzeszowskiego. 

2. Promocja powiatu ostrzeszowskiego intensywnie i na bieżąco prowadzona jest poprzez stronę 

internetową www.powiatostrzeszowski.pl. Powiat prowadzi również własny profil na kanale 

Facebooka. W 2019 roku na stronie internetowej opublikowano 690 artykułów. Ponadto 86 

materiałów zamieszczono w prasie lokalnej w ramach comiesięcznej strony powiatowej. 

Najważniejsze informacje związane z działalnością powiatu w danym okresie przekazywane są 

również za pośrednictwem: Pulsu Tygodnia, Naszych Stron Ostrzeszowskich, Czasu 

Ostrzeszowskiego, Radia SUD, Radia Centrum FM, Radia Poznań oraz TV PROART.  

 

3. Dużą promocją dla powiatu ostrzeszowskiego jest wyróżnianie przedsiębiorstw z terenu 

powiatu podczas konkursu Gospodarczo-Samorządowy HIT Regionów. Ideą jest coroczne 

wyłanianie i promowanie szczególnie cennych dokonań rynkowych, samorządowych  

i ekologicznych. 

W 2019 roku laureatami  z terenu powiatu ostrzeszowskiego za 2018 rok zostali: 

⎯ TRASKO – Inwest Sp. z o.o. w Ostrzeszowie – firma otrzymała tytuł Palladowy HIT 2018 -

USŁUGA, za wysoką jakość usług budowlanych na przykładzie biurowca dla Toruńskich 

Zakładów Materiałów Opatrunkowych w Toruniu, jako głównego wykonawcy projektu  

⎯ PPHU FUMO Ostrzeszów Sp. z o.o. w Ostrzeszowie – firma otrzymało tytuł Irydowy HIT 

2018 – FIRMA ROKU, za produkcję wysokiej jakości elementów metalowych w oparciu  

o nowoczesny, innowacyjny park maszynowy i zaplecze kontrolno-pomiarowe 

⎯ Gospodarstwo Rolne Zdzisław Serafin w Hetmanowie – ROLNIK ROKU –  HIT Kryształowy 

2018, za wysoką jakość produkcji jaj wylęgowych – reprodukcyjnych kury ciężkiej  

w oparciu o rozwiązania ekologiczne. 

Finałowa gala odbyła się 15 lutego 2019 roku w poznańskim Hotelu Andersia Tower.  

Do ubiegłorocznej edycji konkursu zarekomendowano 336 zgłoszeń z terenu województw 

wielkopolskiego i lubuskiego, z czego do finału zakwalifikowano 80 podmiotów spełniających 

wymagania regulaminowe. 

4. Promocja powiatu za ubiegły rok  to również otrzymanie tytułu finalisty Ogólnopolskiego 

Konkursu Modernizacji Roku 2018 – XXIII Edycja, poprzez zgłoszenie do konkursu 

wyremontowanego obiektu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przy ul. Zamkowej 17  

w Ostrzeszowie. Uzyskany tytuł jest potwierdzeniem zasadności inwestycji, najlepszego 

wykonawstwa i trafionego projektu. W konkursie udział wzięło 510 realizacji z całego kraju. 

Jury zwizytowało 85 obiektów zakwalifikowanych do finału. 

Uroczystość ogłoszenia wyników i wręczenia nagród odbyła się na Zamku Królewskim 

w Warszawie. Tytuł FINALISTY odebrał starosta ostrzeszowski, listy gratulacyjne otrzymała 

http://www.powiatostrzeszowski.pl/
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także dyrektor PCPR oraz wykonawca, właściciel firmy PBJ Przedsiębiorstwo Budowlane Karol 

Jurga.  

5. Prowadzona współpraca zagraniczna powiatu ostrzeszowskiego to jego promocja poza 

granicami kraju. Rok 2019 był kontynuacją realizacji zawartych umów partnerskich z miastami: 

⎯ Drohobycz w obwodzie Lwowskim na Ukrainie 

⎯ Blankenburg znajdującym się w Niemieckim kraju związkowym Saksonia Anhalt  

w powiecie Harz 

⎯ oraz z powiatem partnerskim Meissen w Niemczech, w Saksonii. 

Oprócz tego trwa dynamiczna współpraca bezpośrednio pomiędzy szkołami powiatu 

ostrzeszowskiego, a szkołami profilowanymi w: 

⎯ Litomyślu w Czechach 

⎯ Słowacji 

⎯ Bun la Roland we Francji 

⎯ Drohobyczu 

⎯ Blankenburgu 

⎯ Wittenberge w Niemczech 

⎯ Rodinghausen w Niemczech 

⎯ Raahe w Finlandii   

⎯ Gimnazjum Am Thie z Blankenburga  

Podstawowe dziedziny współpracy z partnerami zagranicznymi to: pomoc społeczna, edukacja 

dzieci i młodzieży, ochrona środowiska i zwalczanie skutków klęsk żywiołowych, kultura, 

gospodarka, zwalczanie bezrobocia, praca administracyjna, turystyka i sport. 

 

6. W 2019 roku cyklicznie aktualizowano dwie tablice informacyjne – bilbordy, promujące powiat 

przy drodze krajowej nr 11. Ubiegłoroczna tematyka grafik dotyczyła: 

⎯ 15-lecia członkostwa Polski w Unii Europejskiej oraz XX-lecia samorządu powiatowego, 

⎯ promocji Zespołu Szkół Nr 2 w Ostrzeszowie – „FUM Szkoła z pomysłem”, 

⎯  70-lecia LKS ORKAN, 

⎯ Krzysztofa Wielickiego, jako nagrodzonego prestiżową nagrodą księżnej Asturii. 

 
7. Promocja powiatu ostrzeszowskiego w 2019 roku odbywała się również podczas wielu spotkań: 

integracyjnych, rekreacyjnych, okolicznościowych, konkursów, które odbywały się przy 

wsparciu finansowym powiatu lub były objęte Patronatem Honorowym Starosty 

Ostrzeszowskiego. W 2019 roku wsparto finansowo, rzeczowo i organizacyjne wydarzenia  

o różnym charakterze.5 

 

 

 

 
5 Temat opisany w rozdziale VI. Działalność powiatu w obszarach: kultura i sport. 
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KKuullttuurraa  ii  SSppoorrtt  

 

W zakresie kultury i sportu Zarząd Powiatu w Ostrzeszowie rokrocznie opracowuje i realizuje 

kalendarze imprez kulturalnych i sportowych.  

W minionym roku złożono przez różne organizacje 36 wniosków do Kalendarza Imprez Sportowych 

na ogólną kwotę 32.000,00 zł oraz 43 do Kalendarza Imprez Kulturalnych na ogólną kwotę 80.000,00 

zł. W sumie, oprócz realizacji kalendarzy, przyjęto i rozliczono (sprawdzając pod względem 

merytorycznym  i finansowym) 55 rachunków dotyczących sportu oraz 96 dotyczących  kultury.  

 

W zakresie działań kulturalnych z całą pewnością możne stwierdzić, że: 

⎯ podejmowano działania zapewniające rozwój twórczości artystycznej,  

⎯ ustalano założenia programowo-artystyczne imprez kulturalnych o zasięgu powiatowym  

⎯ prowadzono sprawy w zakresie wymiany kulturalnej.  

Do zadań w zakresie kultury, które rokrocznie są prowadzone przez powiat, należy również udzielanie 

dotacji dla biblioteki realizującej zadania biblioteki powiatowej. To zadanie, na bazie zawartego 

porozumienia z Burmistrzem Miasta i Gminy Ostrzeszów realizowane jest przez Bibliotekę Publiczną 

Miasta i Gminy Ostrzeszów. W 2019 roku przekazano dotację w wysokości 104.280 zł (więcej  

o 10.000,00 zł w stosunku do roku ubiegłego), która w całości jest wykorzystywana na bieżącą 

działalność biblioteki. 

W 2019 roku z dotacji powiatowej zakupiono 150 woluminów nowości wydawniczych na kwotę 

5.000,00 zł, które zasiliły biblioteczny oddział z literaturą dla dorosłych. Natomiast na prenumeratę 

czasopism przeznaczono 1.733,68 zł.  

 

Najważniejsze powiatowe działania kulturalne w 2019 roku, wg kalendarza, dotyczyły:  

1. podsumowania Obchodów Jubileuszu 100-lecia Odzyskania Niepodległości oraz wybuchu 

Powstania Wielkopolskiego w powiecie ostrzeszowskim dla potrzeb Wojewódzkiej Biblioteki 

Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu, w celu wydania albumu upamiętniającego te 

wydarzenia w całej Wielkopolsce. (Publikacja jest w trakcie opracowywania); 

  

2. uroczystych obchodów jubileuszy: 20-lecie samorządu powiatowego oraz 15-lecie członkostwa  

w Unii Europejskiej.  W dniu 4 maja 2019 roku odbyła się jubileuszowa konferencja na którą 

przybyli parlamentarzyści, samorządowcy, delegacje zagraniczne, a także przedsiębiorcy oraz 

szefowie i przedstawiciele służb, inspekcji i straży. Istotnym elementem konferencji był wykład 

Jerzego Stępnia – jednego z twórców reformy samorządowej, senatora I i II kadencji, 

wiceministra spraw wewnętrznych i administracji, sędziego Trybunału Konstytucyjnego w stanie 

spoczynku, byłego prezesa Trybunału Konstytucyjnego. Drugim gościem poproszonym  

o podzielenie się refleksjami wywołanymi 20 rocznicą utworzenia powiatów oraz 15 rocznicą 

wejścia Polski do społeczności unijnej był historyk, poseł na Sejm V i VI kadencji, senator VIII i IX 

kadencji – Jan Filip Libicki; 

  

3. konkursu „Moja mała ojczyzna”, którego organizatorem było Forum Rozwoju Ziemi 

Ostrzeszowskiej. Powiat ostrzeszowski uczestniczył w przygotowaniu pytań do testu z zakresu 

ogólnej wiedzy o powiecie, jak również z zakresu funkcjonowania jednostek samorządu 
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terytorialnego. Zawodnicy – uczniowie szkół musieli wykazywać się wiedzą z zakresu historii  

i obecnego stanu ziemi ostrzeszowskiej oraz wiedzą z zakresu funkcjonowania jednostek 

samorządu terytorialnego;  

 

4. wsparcia organizacyjnego biegu ulicznego Ostrzeszowska Dycha w dniu 22 września 2019; 

 

5. przygotowania uroczystości Święta Wojska Polskiego, które odbyło się 14 sierpnia 2019 roku;  

 

6. obchodów 80 rocznicy wybuchu II wojny światowej, w tym organizacji sztafety biegowej na 

trasie Wieluń – Ostrzeszów w dniu 1 września.  

Powiat ostrzeszowski jest odpowiedzialny za przebieg całego wydarzenia i każdorazowo 

zapewnia uczestnikom wyżywienie, zabezpieczenie trasy. W sztafecie biorą udział uczniowie 

ostrzeszowskich szkół pod kierownictwem Pana Dawida Sobieraja, nauczyciela Zespołu Szkół  

nr 1 w Ostrzeszowie;  

 

7. Dnia Edukacji Narodowej – uroczyste obchody miały miejsce 15 października 2019 roku; 

 

8. współorganizacji w dniu 25 sierpnia 2019 roku w Grabowie nad Prosną powiatowo-gminnych 

dożynek połączonych z wizytą partnerów zagranicznych z Blankenburga; 

 

9. organizacji okolicznościowych wydarzeń patriotycznych: państwowych i powiatowych: Święto 

Wojska Polskiego, Rocznica Wybuchu II wojny Światowej, Święto Niepodległości, Rocznica 

Wybuchu Powstania Wielkopolskiego i inne. Uroczystości wagi państwowej znajdują 

odzwierciedlenie w imprezach powiatowych. Spośród nich na uwagę zasługuje wspierany przez 

powiat Turniej Szachowy z okazji Święta Niepodległości.  

W 2019 roku poprzez wspieranie wydarzeń o charakterze patriotycznym powiat zakupił nowości 

wydawnicze pt. „Mała księga patrioty”, „100 polskich patriotów”, „Wielcy Polacy”, jako 

podarunki lub nagrody rzeczowe dla uczestników wymienionych wyżej uroczystości.  

 

 

 

W zakresie działań na rzecz promocji sportu powiat ostrzeszowski ściśle współpracuje z Panem 

Alojzym Kabatem - powiatowym koordynatorem Szkolnego Związku Sportowego i Panem Edmundem 

Tetlakiem - powiatowym koordynatorem Ludowe Zespoły Sportowe. Zadania obu działaczy 

wymagają współdziałania z powiatem w wymiarze finansowym i organizacyjnym.   

W ubiegłym roku ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację ww. zadań jako zadań publicznych 

powiatu ostrzeszowskiego w sferach kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz 

upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2019.6   

 

W ubiegłym roku powiat bardzo czynnie uczestniczył przy współorganizowaniu zawodów i imprez 

sportowo-rekreacyjnych, popularyzując walory rekreacji ruchowej.  

 

 
6 Temat opisany w rozdziale Działalność zarządu powiatu w 2019 roku w zakresie realizowanych polityk, programów i 

strategii: współpraca z organizacjami pozarządowymi  
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Inne działania powiatu z zakresu kultury fizycznej i sportu podejmowane w 2019 roku to: 

1. rejestracja Uczniowskich Klubów Sportowych i Stowarzyszeń Kultury Fizycznej; 

 

2. pomoc w organizacji i przygotowaniu imprez i zawodów sportowych na rzecz Powiatowego 

Zrzeszenia LZS i SZS w Ostrzeszowie, (ok. 120 w 2019 roku); 

 

3. pomoc LKS „Orkan” Ostrzeszów w: 

⎯ realizacji programu „Lekkoatletyka dla każdego” 

⎯ przygotowaniu zgrupowań i licencji lekkoatletycznych, 

⎯ organizacji cyklu zawodów lekkoatletycznych dla uczniów szkół podstawowych, 

ponadpodstawowych z całego terenu powiatu, 

⎯ przygotowaniu rozliczenia środków finansowych przekazanych organizacjom sportowym 

za pośrednictwem Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego na sport dzieci  

i młodzieży; 

 

4. pomoc w przygotowaniu wniosków i rozliczania dotacji innym stowarzyszeniom i klubom; 

 

5. przygotowanie i prowadzenie wraz z LZS Turnieju Piłkarskiego o Puchar Starosty 

Ostrzeszowskiego; 

  

6. współudział w organizacji 55. Crossu Ostrzeszowskiego; 

 

7. przygotowanie książki autorstwa Wojciecha Mamysa Sekretarza LKS Orkan Ostrzeszów                   

o ostrzeszowskiej lekkiej atletyce oraz pomoc w przygotowaniu albumu historia LKS Orkan  

w fotografii; 

 

8. organizacja XI Biegu Pokoju na trasie Wieluń – Ostrzeszów w 80. rocznicę Wybuchu II Wojny 

Światowej; 

 

9. przygotowanie listów gratulacyjnych i nagród dla wyróżnionych uczniów, zawodników  

i trenerów. 
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PPoommoocc  ssppoołłeecczznnaa  ii  pprrzzeeddssiięęwwzziięęcciiaa  pprroorrooddzziinnnnee  

 

Pomoc społeczna w powiecie ostrzeszowskim stanowi bardzo ważny obszar związany z jego 

funkcjonowaniem. Przedsięwzięcia dotyczące pomocy społecznej, podejmowane przez powiat  

w 2019 roku dotyczyły spraw różnorodnych i realizowane były przez szereg instytucji związanych  

z tą działalnością. Głównym koordynatorem działań podejmowanych w omawianym zakresie jest 

Powiatowe Centrum Pomocy Społecznej w Ostrzeszowie.   

 

Powiatowe jednostki organizacyjne zajmujące się działalnością związaną z pomocą społeczną to: 

1. Dom Pomocy Społecznej w Kobylej Górze (156 mieszkańców) 

2. Dom Pomocy Społecznej w Kochłowach (80 mieszkańców) 

3. Dom Pomocy Społecznej w Kobylej Górze (140 mieszkańców) 

4. Dom Dziecka w Ostrzeszowie  

5. Zakład Aktywności Zawodowej w Ostrzeszowie. 

 

Ponadto, na terenie powiatu w 2019 roku funkcjonowały: 

1. Środowiskowy Dom Samopomocy w Doruchowie (30 miejsc) 

2. Środowiskowy Dom Samopomocy w Kuźnicy Grabowskiej (20 miejsc) 

 prowadzone przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Aktywni” z siedzibą  

w Doruchowie.  

W 2019 roku dotację przekazano Stowarzyszeniu „Aktywni” na prowadzenie Środowiskowego Domu 

Samopomocy w Doruchowie w wysokości 743.754,00 zł oraz Środowiskowego Domu Samopomocy  

w Kuźnicy Grabowskiej w wysokości 493.979,75 zł. 

 

Powiat ostrzeszowski od lat współpracuje z Fundacją Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych 

„Miłosierdzie” z siedzibą w Kaliszu, która prowadzi na terenie powiatu: 

1. Warsztat Terapii Zajęciowej w Ostrzeszowie 

2. Warsztat Terapii Zajęciowej w Pisarzowicach 

3. Warsztat Terapii Zajęciowej w Doruchowie 

4. Warsztat Terapii Zajęciowej w Kuźnicy Grabowskiej. 

W tym zakresie powiat ostrzeszowski rokrocznie, zgodnie z zawartymi umowami przekazuje 

dofinansowanie  dla Warsztatów Terapii Zajęciowej z przeznaczeniem na sfinansowanie 10% kosztów 

rehabilitacji uczestników WTZ.  W 2019 roku była to kwota 269.453,80 zł.  

 

Zaangażowanie środków finansowych powiatu ostrzeszowskiego w realizację zadań pomocy 

społecznej jest bardzo duże, ponieważ środki otrzymane w ramach dotacji oraz środki własne były w 

ubiegłym roku niewystarczające np. w stosunku do potrzeb domów pomocy społecznej. Z budżetu 

powiatu zostały przekazane dodatkowe środki własne w wysokości 500.000,00 zł. Ponadto 

zaplanowano w budżecie powiatu wydatki inwestycyjne w ramach „Programu wyrównywania różnic 

między regionami III” w wysokości 200.000 zł na zakup samochodów osobowych do przewozu osób 

niepełnosprawnych dla wszystkich domów pomocy społecznej, które zostały wydatkowane w kwocie 

188.999,40 zł.  
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Powiat Ostrzeszowski na podstawie zawartej umowy z Województwem Wielkopolskim przekazał 

również środki w wysokości 109.980,00 zł na dofinansowanie działalności Zakładu Aktywności 

Zawodowej w Książenicach w ramach dotacji dla samorządowego zakładu budżetowego. 

System pomocy społecznej w powiecie ostrzeszowskim, wg stanu na 31 grudnia 2019 roku 

przedstawia tabela poniżej. W zestawieniu ujęto jednostki gminne, powiatowe i inne. 

Tabela nr 8. System pomocy społecznej w powiecie ostrzeszowskim w 2019 roku 
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Organizowanie instytucjonalnej opieki zastępczej. 

W 2019 roku Dom Dziecka w Ostrzeszowie opuściło 7 pełnoletnich wychowanków, z czego  

4 pełnoletnich wychowanków z terenu powiatu ostrzeszowskiego. Umieszczonych zostało 7 

małoletnich dzieci z czego 2 wychowanków z terenu powiatu ostrzeszowskiego i 4 wychowanków 

zostało przeniesionych z placówki znajdującej się na terenie powiatu jarocińskiego. Stan liczbowy 

wychowanków z terenu powiatu Ostrzeszowskiego na 31 grudnia 2019 roku w Domu Dziecka  

w Ostrzeszowie wynosił 18.  

W Domu Dziecka w Ostrzeszowie umieszczane są dzieci od 10 roku życia zgodnie  

z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.  

Obecnie Dom Dziecka w Ostrzeszowie funkcjonuje w dwóch budynkach z następującą liczbą miejsc: 

⎯ Dom Dziecka w Ostrzeszowie, ul. Gen. Sikorskiego 19 w Ostrzeszowie z 18 miejscami mieści 

się na jednej nieruchomości gruntowej i w jednym budynku ze Specjalnym Ośrodkiem 

Szkolno-Wychowawczym z internatem 

⎯ Dom Dziecka w Ostrzeszowie - Mieszkanie Usamodzielnienia z siedzibą w Książenicach, ul. 

Dożynkowa 1/1, 63-520 Grabów nad Prosną z 10 miejscami. Placówka znajduje się na jednej 

nieruchomości gruntowej i w jednym budynku z Zakładem Aktywności Zawodowej. 
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Placówka opiekuńczo – wychowawcza może funkcjonować na dotychczasowych zasadach do 31 

grudnia 2020 roku. Natomiast od 1 stycznia 2021 roku w jednej placówce opiekuńczo – 

wychowawczej nie może przebywać więcej niż 14 dzieci.  

 

System wspierania rodziny i pieczy zastępczej w powiecie ostrzeszowskim wg stanu na 31 grudnia 

2019 roku oraz zbiorcze zestawienie wydaktów poniesionych na pieczę zastępczą przedstawiają 

tabele poniżej7. 

Tabela nr 9. System wspierania rodziny i pieczy zastępczej w powiecie ostrzeszowskim w 2019 roku 

 

Tabela nr 10. Zbiorcze zestawienie wydatków poniesionych na pieczę zastępczą w 2019 roku 

Typ Kwota Kwota otrzymana z gmin  

i od rodziców biologicznych 

Rodziny zastępcze funkcjonujące na terenie powiatu 
ostrzeszowskiego 

585.245,47zł 
227,014,40zł 

783,55zł (odpłatność rodziców biologicznych) 
38,79% 

 
7 System wspierania rodziny i pieczy zastępczej został opisany w rozdziale III. Działalność Zarządu Powiatu w 2019 roku w 

zakresie realizowanych polityk, programów i strategii. 
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Dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych 
powiatów 

233.628,75 zł 
16.431,15zł 

7,03% 

Dzieci z terenu powiatu Ostrzeszowskiego przebywające w 
Domu Dziecka 

805.677,98 zł 

266.501,06zł 
33,08% 

943,72zł (odpłatność rodziców biologicznych) 
 

Dzieci z terenu powiatu Ostrzeszowskiego przebywające w 
placówkach na terenie innych powiatów 

425.875,98 zł 
167.767,04zł 

39,39% 

Świadczenia dla usamodzielnionych wychowanków pieczy 
zastępczej (kontynuowanie nauki, usamodzielnienie, 

zagospodarowanie) 
136.616,96 zł - 

SUMA 2.187.045,14 zł 
677.713,65zł 

30,99% 

 

Działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej w 2019 roku8 

Liczba działań interwencyjnych w podziale na zadania przeprowadzane przez pracowników socjalnych 

OKI oraz przez psychologa w odniesieniu do 5 ostatnich lat przedstawiają tabele poniżej. Ostatnia 

tabela odnosi się do liczby działań interwencyjnych, porad i konsultacji w podziale na poszczególne 

gminy powiatu ostrzeszowskiego.  

Tabela nr 11. Liczba działań prowadzonych przez pracowników socjalnych OKI 

Rok 

Liczba interwencji, 

porad, konsultacji 

przeprowadzonych 

przez pracowników 

socjalnych OIK 

 

Liczba interwencji, 

porad, konsultacji 

przeprowadzonych przez 

pracowników socjalnych 

OIK – łączna suma 

interwencji podjęta przez 

3 pracowników 

socjalnych OIK 

Liczba rodzin 

objętych 

wsparciem 

przez 

pracowników 

socjalnych 

Liczba osób 

objętych 

wsparciem 

przez 

pracowników 

socjalnych 

Liczba osób  

z którymi 

pracownicy 

socjalni 

współpraco

wali na 

rzecz 

osoby/rodzi

ny 

Liczba 

pracowników 

socjalnych 

2015 1965 2285 305 527 241 4 

2016 1649 2014 269 417 214 3 od 29.03. 2016 

2017 1642 1956 271 403 230 3 

2018 1696 1999 253 387 210 3 

2019 1830 2265 298 455 322 3 

 

 
8 Szczegółowa działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej w 2019 roku została opisana w rozdziale III. Działalność Zarządu 

Powiatu w 2019 roku w zakresie realizowanych polityk, programów i strategii. 
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Tabela nr 12. Liczba działań prowadzonych przez psychologa 

Rok Liczba, porad, 

konsultacji, wsparcia 

udzielonych przez 

psychologa 

Liczba rodzin 

objętych wsparciem 

przez psychologa 

Liczba osób 

objętych 

wsparciem 

przez 

psychologa 

Liczba osób  

z którym psycholog 

współpracował na 

rzecz osoby/rodziny 

Liczba psychologów 

2015 930 165 317 37 1 

2016 808 128 216 29 1 

2017 

917 173 294 51 

1. psycholog zatrudniony na 
umowę o pracę,  

2. psycholog zatrudniony 
ma umowę zlecenie 
kwiecień -grudzień 2017 
(24 godziny miesięcznie) 
 

2018 

828 153 264 21 

1. psycholog zatrudniony na 
umowę o pracę,  

2. psycholog zatrudniony na 
umowę zlecenie (36 
godzin miesięcznie) 
 

2019 

1171 212 360 57 

1. psycholog zatrudniony na 
umowę o pracę,  

2. psycholog zatrudniony na 
umowę zlecenie (49 
godzin miesięcznie) 
 

 

 

Tabela nr 13. Liczba działań interwencyjnych, porad, konsultacji prowadzonych w gminach powiatu ostrzeszowskiego 

Rok Ostrzeszów 
Grabów 

n/Prosną 
Mikstat Kraszewice Doruchów Kobyla Góra Czajków 

spoza 

powiatu٭ 
e-mail 

2015 965 234 436 38 170 54 41 27 0 

2016 973 175 331 28 44 58 14 26 0 

2017 1026  138 252 66 41 45 10 63 1 

2018 1227 120 188 73 33 16 14 25 0 

2019 1339 129 131 81 83 28 21 18 0 

  Między innymi klienci, którzy czasowo przebywali poza powiatem, bądź rodziny klientów działające na rzecz rodzin ٭

z terenu powiatu ostrzeszowskiego 

 

 

Działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Ostrzeszowie w 2019 

roku 

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Ostrzeszowie prowadzi postępowania 

orzecznicze mające na celu ustalenie : 

⎯ niepełnosprawność osób w wieku do 16 roku życia 

⎯ stopnia niepełnosprawności osób, które ukończyły 16 rok życia.  

Na podstawie orzeczeń, które określają status osoby niepełnosprawnej zespół wydaje legitymacje 

osoby niepełnosprawnej oraz karty parkingowe.  
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W 2019 roku do zespołu wpłynęło ogółem 1622 wniosków o uzyskanie orzeczenia, z kolei  na 107 

posiedzeniach komisji lekarskich zostało wydanych ogółem 1490 orzeczeń. 

Szczegóły: 

⎯ przyjęte wnioski dla osób powyżej 16-go roku życia – 1466 – wydane orzeczenia 1339 

⎯  przyjęte wnioski dla osób poniżej 16 roku żucia – 159 – wydane orzeczenia 153 

 

Od orzeczeń powiatowego zespołu wnioskodawcy przysługuje odwołanie i tak w 2019 roku do 

zespołu ogółem wpłynęło 111 odwołań. W tym:  

⎯ w ramach samokontroli Zespół zmienił 3 orzeczenia  

⎯ wojewódzki zespół 

▪ uchylił w części 7 orzeczeń 

▪ uchylił w całości 12 orzeczeń 

▪ pozostawił bez rozpatrzenia 12 orzeczeń 

▪ utrzymał w mocy 64 orzeczenia 

▪ na rozpatrzenie czeka 9 orzeczeń 

⎯ odwołania po terminie – 0 

⎯ odwołania przekazane do Sądu - 6 

 

Na podstawie orzeczeń  w 2019 roku Zespół wydał: 

⎯ 409 legitymacji osoby niepełnosprawnej  

▪ dla osób powyżej 16-go roku życia 375 

▪ dla osób przed 16-tym rokiem życia 34 

⎯ 345 kart parkingowych potwierdzających niepełnosprawność ruchową 

 

Wypożyczalnia przy PCPR w Ostrzeszowie 

W 2019 roku został podarowany dodatkowy sprzęt rehabilitacyjny do wypożyczalni działającej przy 

Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrzeszowie. Z wypożyczalni skorzystały 64 osoby 

wypożyczając potrzebny sprzęt rehabilitacyjny na określony okres czasu.  

Wypożyczanie jest bezpłatne i mogą z niego skorzystać wszyscy potrzebujący mieszkańcy powiatu 

ostrzeszowskiego.   
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IInnffrraassttrruukkttuurraa  ddrrooggoowwaa  

  

Powiat Ostrzeszowski w 2019 roku administrował  siecią drogową o długości 260.559 km wraz z 14 

obiektami mostowymi, 181 przepustami i zapleczem drogowym.  

 

W ubiegłym roku wykonano:  

Zadania inwestycyjne na kwotę 897.000,00 zł poprzez realizację: 

1.  Budowy chodników  w poszczególnych gminach:  311.000,00 zł 

⎯ chodnik dr. pow. nr 5596P w m. Marszałki o dł. 94 mb – 120.000,00 zł 

⎯ chodnik dr. pow. nr 5589P w m. Jelenie - Jeziorki o dł.  289 mb – 70.000,00 zł 

⎯ chodnik dr. pow. nr  5313P w m. Kaliszkowice Ołobockie o dł. 106 mb – 43.000,00 zł 

⎯ chodnik dr. pow. nr 5580P Parzynów - Rzetnia o dł 200 mb – 78.000,00 zł 

2. Przebudowy drogi nr 5576 ul. Ostrzeszowska w Doruchowie dł. odc. 273mb – 586.000,00 zł  

3. Opracowania dokumentacji technicznych – 109.000,00 zł 

⎯ droga nr 5313 Kaliszkowice Ołobockie - Namysłaki – 10.000,00 zł 

⎯ droga nr 5585 Czajków rów kryty – 7.000,00 zł 

⎯ droga nr 5574 remont drogi – 59.000,00 zł 

4. Uzyskano dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych  I edycja – 4.214.000,00 zł na 

zadania: 

⎯ przebudowa drogi 5587P Grabów Osiek,  długość odcinka 3,00 km,  wartość  zadania 

2.513.000,00 zł (realizacja 2019-2022) 

⎯ remont drogi 5574P Mikstat - Ostrzeszów, długość odcinka 4,038 km,  wartość  zadania 

1.701.000,00 zł (realizacja 2019-2020) 

5. Złożono wnioski o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych - II edycja na zadania: 

⎯ remont drogi 5574P Mikstat - Ostrzeszów, długość odcinka 5.713 km,  wartość  zadania 

4.701.000,00 zł 

⎯ remont drogi 5599P Doruchów - Kępno, długość odcinka 2.075 km, wartość  zadania 

2.147.000,00 zł. 

  

Zadania remontowe na drogach powiatowych na kwotę 1.821.000,00 zł 

1. Podwójne powierzchniowe utrwalenie dróg  – 303.000,00 zł 

2. Remont nawierzchni masą na gorąco – 1.384.000,00 zł 

3. Remont mostu – dr. pow. nr 5593 w m. Doruchów – 40.000,00 zł 

4. Remont nawierzchni ul. Łąkowa – 35.000,00 zł 

5. Remont nawierzchni tłuczniowej   dr. pow. nr 5333 – 37.000,00 zł 

6. Remont zatoki autobusowej dr. pow. nr 5583 Przedborów – 27.000,00 zł 

 

Roboty bieżącego utrzymania (tzw. roboty zlecone) na kwotę 327.000,00 zł  

1. Oczyszczanie dróg i ulic po zimie (Ostrzeszów, Mikstat) – 28.000,00 zł 

2. Oznakowanie – 80.000,00 zł 

⎯ malowanie przejść dla pieszych i pasów segregacyjnych  – 22.000,00 zł 

⎯ zakup znaków i pochodnych – 58.000,00 zł  
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3. Profilowanie nawierzchni gruntowych i poboczy równiarką – 4.000,00 zł 

4. Umocnienie skarp droga nr 5594 w m. Myje – 12.000,00zł  

5. Wycinka drzew – 30.000,00 zł ( w tym inwentaryzacja drzew – 2.000,00 zł i wycinka drzew 99 

sztuk – 28.000,00 zł 

6. Utrzymanie zieleni w Ostrzeszowie (koszenie trawników, koszenie rowów,  podcinanie gałęzi 

drzew) – 27.000,00 zł 

7. Podcięcie gałezi drzew – 5.000,00 zł 

8. Nasadzenie drzew 125 sztuk – 18.000,00 zł 

9. Ścinka poboczy – 21.000,00 zł 

10. Oczyszczenie przykanalików – 1.000,00 zł 

11. Odmulenie rowów – 6.000,00 zł 

12. Utwardzenie pobocza – 5.000,00 zł 

13. Obniżenie krawężnika – 1.000,00 zł 

14. Przeglądy obiektów mostowych – 15.000,00 zł 

15. Przeglądy przepustów – 20.000,00 zł 

16. Projekty organizacji ruchu (drga nr 5574) – 5.000,00 zł 

17. Aktualizacja kosztorysów – 2.000,00 zł 

18. Ocieplenie dachu budynku obwodu drogowego w Grabowie Wójtostwo  -  47.000,00 zł 

 

Zakup środków trwałych na kwotę 232.000,00 zł w tym: 

1. ciągnik rolniczy CLAAS ARION – 178.000,00 zł 

2. posypywarka piasku i soli – 50.000,00 zł 

3. pług odśnieżny – 4.000,00 zł 

 

Roboty bieżącego utrzymania dróg wykonane siłami obwodu drogowego w Grabowie Wójtostwo   

1) Remont bieżący nawierzchni: 

⎯ remonty cząstkowe naw. bit. dróg masą bitumiczną na zimno – 802 m2 

⎯ remonty cząstkowe naw. bitum. dróg przy użyciu emulsji asfalt. i grysów – 34.623 m2 

⎯ naprawa dróg gruntowych tłuczniem i żwirem – 4.405 km 

⎯ naprawa chodników – 66 m2 

2) Pobocza 

⎯ koszenie poboczy  – 1.072 km 

⎯ wyrównanie, naprawa poboczy  ziemią i rumoszem bitumicznym – 2.670 m2 

⎯ odmulenie rowów, oczyszczenie rowów  – 475.380 mb.  

3) Zadrzewienie: 

⎯ prześwietlanie drzew przywrócenie skrajni pionowej – 351 sztuk 

⎯ wycinka odrostów drzew – 205 sztuk 

⎯ wycinka krzewów – na długości łącznej  - 5,64 km  

⎯ frezowanie pni –  12 sztuk 

⎯ cięcie gałęzi rębakiem – na długości łącznej  7.24 km  

⎯ sprzątanie konarów z pasa drogowego – 55 sztuk  

⎯ pryskanie chwastów na chodnikach i krzewów środkiem na chwasty – na długości łącznej 

22,6 km  
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4) Oznakowanie: 

⎯ ustawienie znaków pionowych – 259 sztuk 

⎯ wymiana słupków – 123 sztuk  

⎯ ponowne przykręcenie urwanych znaków – 96 sztuk 

⎯ ustawienie pachołków – 57 sztuk 

⎯ przywracanie widoczności znaków pionowych – 55 sztuk 

⎯ mycie znaków  – 5 sztuk 

5) Odwodnienie pasa drogowego: 

⎯ oczyszczenie obiektu mostowego  – 9 sztuk 

⎯ naprawa przepustu  – 4 sztuki 

⎯ naprawa wyrwy na przepuście – 5 m2 

⎯ naprawa zbrojenia mostu 1 sztuka 

⎯ koszenie traw przy poręczach – 1253 mb. 

⎯  oczyszczenie obiektu przepustu – 16 mb. 

⎯ oczyszczenie kratek ściekowych  – 117 sztuk 

⎯ regulacja krawężnika przy studni rewizyjnej - 4 sztuk 

⎯ naprawa zjazdów na drogi gminne – 6 m2 

⎯ oczyszczenie ścieku podchodnikowego - 5 sztuk 

⎯  prostowanie bariery segmentowej - 2 mb. 

⎯ zamiatanie piasku z nawierzchni - 3400 m2 

 

Zimowe utrzymanie dróg  

Podobnie jak w roku ubiegłym całokształt robót zimowego utrzymania dróg prowadził Wydział 

Zarządzania Drogami Powiatowymi - Obwód Drogowy w Grabowie Wójtostwo.  

Do zwalczania śliskości zimowej w roku 2019 sporządzono 995 ton mieszanki piasku z solą 10%. Zapas 

z roku poprzedniego 128 ton. Zużycie mieszanki kształtowało się następująco: 

⎯ zużycie piasku od stycznia do grudnia 2019 roku – 930 tony,  zapas: 192 ton na rok następny 

⎯ zużycie soli  w grudniu 2019 roku - 8 ton, zapas 17 ton na rok następny 

Koszty akcji zimowej od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku 133.500,00 złotych. 

Posypywanie  i odśnieżanie dróg: 

⎯ wykonane siłami  obwodu drogowego 

▪ samochód STAR z piaskarką – 2.828 km  

▪ ciągnik PRONAR, C4011 (pług, piaskarka PIAST) – 80,5 godzin pracy 

▪ praca ładowarki własnej -  56,5 godzin pracy 

⎯ zlecone   

▪ samochody ciężarowe – 11.093 km  

▪ ciągnik z pługiem – 89 godzin pracy 

▪ ładowarka obca –  6 godz. 

Zakupy materiałów drogowych  na kwotę  146.000,00 zł 

⎯ emulsja asfaltowa do remontów cząstkowych nawierzchni 64 ton –  114.000,00 zł 

⎯ mieszanka min. asfaltowa na zimno  do remontów naw. bitumicznych 87 ton – 50.000,00 zł 

⎯ grys  frakcji 2 – 5  do remontów naw. bitumicznych 247 ton – 11.000,00 zł 

⎯ grys frakcji 8 –11 do remontów naw. bitumicznych 75 ton – 4.000,00 zł  

⎯ tłuczeń 250 ton –  13.000,00 zł. 
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GGoossppooddaarrkkaa  nniieerruucchhoommoośścciiaammii  ii  zzaarrzząąddzzaanniiee  mmaajjąąttkkiieemm  

 
Informacja o stanie mienia powiatu ostrzeszowskiego przygotowana jest na dzień 31 grudnia 2019 
roku.  
Wartość mienia w podziale na jednostki organizacyjne wynosi 47.478.681,00 zł, z czego największą 
część majątku stanowią drogi i mosty o wartości 26.894.393,00 zł, których właścicielem jest powiat 
ostrzeszowski. Szkoły i domy pomocy społecznej oddane są w trwały zarząd. 
  
Tabela nr 14. Mienie Powiatu w podziale na jednostki organizacyjne. 

Lp. 
Nazwa jednostki 
organizacyjnej 

Grunty Wartość księgowa 

Razem zł 
Forma 

użytkowania wartość 
zł 

budynki i 
budowle zł 

Inne środki 
trwałe zł 

pozostałe 
aktywa zł 

1 
Starostwo Powiatowe w 

Ostrzeszowie 
4 365 
407 

1 525 579 1 139 827 601 746 7 632 560 Własność 

2 Drogi i mosty 
26 894 

393 
0 0 0 26 894 393 Własność 

3 Zakład Aktywności Zawodowej 0 10 757 93 368 133 184 237 309 
Bezpłatne 

użytkowanie 

4 
Specjalny Ośrodek Szkolno - 

Wychowawczy w Ostrzeszowie 
145 915 885 657 141 634 138 477 1 311 682 

Trwały 
zarząd 

5 Liceum Ogólnokształcące 106 700 147 545 624 127 41 483 919 856 
Trwały 
zarząd 

6 Zespół Szkół Zawodowych nr 1 292 192 1 861 353 492 261 179 986 2 825 791 
Trwały 
zarząd 

7 Zespół Szkół Zawodowych nr 2 293 273 1 931 292 111 494 50 465 2 386 524 
Trwały 
zarząd 

9 NZOZ z terenu Powiatu 11 928 37 316 0 0 49 244 
Bezpłatne 

użytkowanie 

10 DPS w Marszałkach 75 294 685 482 156 487 223 562 1 140 825 
Trwały 
zarząd 

11 DPS w Kochłowach 76 993 351 200 201 321 903 733 1 533 247 
Trwały 
zarząd 

12 DPS w Kobylej Górze 147 900 2 208 154 145 860 45 337 2 547 251 
Trwały 
zarząd 

  razem 
32 409 

995 
9 644 334 3 106 379 2 317 972 47 478 681   

 

Należy dodać, że powiat jest jedynym udziałowcem spółki prawa handlowego pod nazwą 

Ostrzeszowskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. z kapitałem zakładowym stanowiącym na dzień 31 

grudnia 2019 roku kwotę 14.775.000,00 zł. 

 
Tabela nr 15. Spółki z udziałem powiatu ostrzeszowskiego 

L.p. Nazwa spółki 
Wartość kapitału 

początkowego 

Wielkość kapitału 
zakładowego spółki na dzień 

31.12.2019 

Udział Powiatu 
Ostrzeszo- 

wskiego 

% 

Wartość udziału 
Powiatu w kapitale 

spółki 

1 
Ostrzeszowskie Centrum 

Zdrowia Sp. z o.o. 
12 095 000 14 775 000 100 14 775 000 

 razem 12 095 000 14 775 000 - 14 775 000 
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Największy udział dochodów dla powiatu stanowiły wpływy z najmu i dzierżawy składników 
majątkowych, które w wykonaniu za rok 2019 wyniosły 346.677,00 zł. Z kolei wpływy z opłat z tytułu 
trwałego zarządu wniesione przez powiatowe jednostki budżetowe wynosiły w roku 2019 3.783,00 zł. 
 
 
Tabela nr 16. Dochody z najmu budynków i lokali (w zł) 

L.p. Nazwa jednostki Plan 
za rok 
2018 

Wykonanie 
za rok 
2018 

Plan 
za rok 
2019 

Wykonanie 
za rok 
2019 

Plan 
za rok 
2020 

1 2 5 6 7 6 7 

1. Dom Dziecka 0 0 0 0 0 

2. Starostwo Powiatowe 50 000 91 778 74 000 89 670 72 000 

3. Dom Pomocy Społecznej 
w Kobylej Górze 

5 658 5 658 0 1 171 0 

4. Dom Pomocy Społecznej 
w Marszałkach 

22 046 33 092 32 941 32 941 31 563 

5. Dom Pomocy Społecznej 
w Kochłowy 

1 500 1 464 1 535 1 464 1 573 

6. Zespół Szkół  Nr 1 w Ostrzeszowie 48 396 55 372 48 949 53 823 50 000 

7. Zespół Szkół Nr 2 w Ostrzeszowie 88 474 100 692 84 622 84 148 50 000 

8. Liceum Ogólnokształcące 
w Ostrzeszowie 

11 878 12 406 7 500 7 014 7 500 

9. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w 
Ostrzeszowie 

36 590 37 052 30 000 32 099 25 000 

10. PCPR w Ostrzeszowie 54 303 46 195 56 120 44 347 44 207 

11. Starostwo Powiatowe (lokale przy ul. Zamkowej 
31) 

0 5 220 0 0 0 

Razem 318 845 388 929 336 837 346 677 281 843 

 
 
 
Tabela nr 17. Pozostałe dochody – wpływy z opłat za Zarząd (w zł) 

L.p. Nazwa jednostki Rodzaj 
użytkowania 

Plan 

za rok 
2018 

Wykonanie 

za rok 
2018 

Plan 

za rok 
2019 

Wykonanie 

za rok 
2019 

Plan 

za rok 
2020 

1 2 3 6 7 8 7 8 

1 Domy Pomocy Społecznej w Kobylej 
Górze, Marszałkach, Kochłowach 

trwały zarząd 3 537  3 537  3 537  3 537 3 537 

2 Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie 

trwały zarząd 246  246  246  246  246 

Razem 3 783 3 783 3 783 3 783 3 783 

 

Z ogólnej sumy planowanych dochodów na 2020 rok w wysokości 281.843,00 zł na utrzymanie 

obiektów będących własnością powiatu ostrzeszowskiego planuje się kwotę 23.800,00 zł. 

W 2019 roku nie odnotowano żadnej sprzedaży mienia komunalnego. Na rok 2020 również nie 

zaplanowano sprzedaży.  

Szczegółowe informacje o stanie mienia znajdują się w załączniku do Sprawozdania rocznego  

z wykonania budżetu powiatu ostrzeszowskiego za 2019 rok.  
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BBeezzppiieecczzeeńńssttwwoo  ppuubblliicczznnee  

Ogólna charakterystyka przestępczości 

W 2019 roku Powiatowa Komenda Policji w Ostrzeszowie wszczęła ogółem 708 (w ubiegłym roku 

762) postępowań przygotowawczych, co dało dynamikę wszczęć na poziomie 92,9% przy 

jednoczesnym wzroście ilości przestępstw stwierdzonych. Sama Komenda Powiatowa Policji  

w Ostrzeszowie wszczęła 533 (w roku poprzednim 574) postępowania przygotowawcze, a Komisariat 

Policji w Grabowie nad Prosną 175 (w ubiegłym roku 188) postępowań przygotowawczych -  na 

terenie podległym KPP w Ostrzeszowie wszczęto  o 54 postępowania przygotowawcze  mniej.  

W analizowanym roku stwierdzono 968 przestępstw, tj. o 32 więcej niż w roku 2018. Wykrywalność 

ogólna w 2019 roku ukształtowała się na poziomie 85,7%.  

 

Działania prewencyjne  

Profilaktyka społeczna którą realizuje Komenda Powiatowa Policji w Ostrzeszowie, to programy 

prewencyjne ukierunkowane na poprawę bezpieczeństwa na terenie powiatu ostrzeszowskiego. 

W 2019 roku realizowane były programy: 

⎯ „Razem Bezpieczniej” 

⎯  „Bezpieczna i przyjazna szkoła” 

⎯  „Bezpieczne życie seniorów”  

⎯ „Bezpiecznie to wiedzieć i znać”   

ponadto działając w ramach obszarów zagrożeń przeprowadzano przez okres całego 2019 roku: 

⎯ od stycznia do grudnia 2019 z nasileniem działań w okresie przed feriami zimowymi oraz 

wakacjami spotkania z dziećmi i młodzieżą szkół podstawowych w ramach edukacji dla 

bezpieczeństwa w ruchu drogowym i bezpieczeństwa w czasie wolnym, 

⎯ od stycznia do grudnia 2019 spotkania z uczniami szkół podstawowych oraz średnich w 

ramach projektu KWP w Poznaniu pt. „Dwie strony sieci” i „Dopalacze niszczą życie” oraz od 

2 kwietnia br. do grudnia 2019 spotkania w ramach kampanii MSWiA  

pn. „Narkotyki i dopalacze zabijają”, 

⎯ spotkania z młodzieżą w ramach edukacji dotyczącej szkodliwości zażywania środków 

odurzających, handlu ludźmi oraz bezpieczeństwa w ruchu drogowym, 

⎯ cyklicznie od stycznia do grudnia 2019 roku spotkania z kursantami Ośrodków Szkolenia 

Kierowców oraz młodzieżą szkół podstawowych (klasy VIII) oraz szkół średnich  

w zakresie profilaktyki bezpieczeństwa w ruchu drogowym z wykorzystaniem prezentacji 

„Przyczyny i skutki negatywnych zachowań uczestników ruchu drogowego”, 

⎯ spotkania z dziećmi i młodzieżą w okresie wakacji w ramach akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo 

nad wodą” we współpracy z ratownikami wodnymi, 

⎯ w ramach programu „Bezpiecznie to wiedzieć i znać” na przełomie listopada  

i grudnia 2019 roku odbyły się spotkanie z dziećmi w wieku przedszkolnym oraz uczniami klas 

I-III z udziałem maskotki wielkopolskiej policji – sierżanta Pyrka. 

Powiatowa Komenda Policji w Ostrzeszowie brała również udział: 

⎯ w festynach rodzinnych, Turnieju Bezpiecznego Powiatu, 

⎯ w konkursie „Jestem małym ratownikiem”, 
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⎯ w spotkaniach z seniorami w okresie od stycznia do grudnia 2019 roku 

⎯ w spotkaniach z mieszkańcami powiatu ostrzeszowskiego (rady dzielnicy, zebrania sołeckie). 

Na spotkaniach  poruszana tematyka dotyczyła bezpieczeństwa w ruchu drogowym, bezpieczeństwa 

w szkole, w tym kwestię dotyczącą cyberzagrożeń  oraz szkodliwości środków odurzających, 

bezpieczeństwa w miejscu publicznym oraz w miejscu zamieszkania, w tym przemocy w rodzinie, 

bezpieczeństwa seniorów, w tym metod działania sprawców przestępstw, 

Podczas wszelakich spotkań promowano i omawiano działania online narzędzi pomocniczych  

w postaci Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz aplikacji „Moja Komenda”. 

 

Komenda Powiatowa Policji w Ostrzeszowie wdrożyła do realizacji autorski program pod nazwą 

"Seniorzy i Młodzież: dwa pokolenia – jeden cel". Program ten poświęcony jest dwóm grupom 

społecznym: seniorom oraz młodzieży powiatu ostrzeszowskiego. 

 

Rys. 1. Logo programu „seniorzy i młodzież: dwa pokolenia – jeden cel” 

 

W ramach programu oraz jego założeń policjanci w każdym miesiącu minionego roku organizowali 

przedsięwzięcia prewencyjne skierowane do seniorów oraz do młodzieży. Działania ukierunkowane 

były na wzrost ich poczucia bezpieczeństwa, jak również zatarcie granic i zacieśnienie współpracy 

pomiędzy osobami starszymi i młodzieżą. W 2019 roku zorganizowano: 

⎯ IV rajd rowerowy dla dzieci i młodzieży „Z rowerem za pan brat”  – maj 2019, 

⎯ Dzień Dziecka na ostrzeszowskim rynku – 31 maj 2019, 

⎯ IV Wakacyjny Rajd Rowerowy pt. „Jeździmy, bo lubimy” – lipiec 2019, 

⎯ Festyn „Bezpieczny powrót do szkoły” w miejscowości Mączniki - wrzesień 2019, 

⎯ Akcja „Bezpieczny powrót do szkoły” - wrzesień 2019; 

Warto wspomnieć, że uczniowie klasy IIb ze Szkoły Podstawowej w Kraszewicach, zwycięzcy 

powiatowego etapu konkursu organizowanego przez Komendę Wojewódzką Policji w Poznaniu  

w ramach programu profilaktycznego „Bezpiecznie to wiedzieć i znać”, zajęli III miejsce w etapie 

wojewódzkim ww. konkursu w kategorii Spot Multimedialny. 

 

Debaty społeczne 

Na bazie priorytetowych kierunków działań polskiej Policji w zakresie zapobiegania przestępczości 

oraz innym zagrożeniom społecznym wprowadzono w system funkcjonowania Policji debatę 

społeczną jako formę komunikowania się ze społeczeństwem w sprawach dotyczących 

bezpieczeństwa i porządku publicznego.  
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Tym samym Komenda Powiatowa Policji w Ostrzeszowie wychodząc naprzeciw społeczeństwu oraz 

chcąc poznać jego opinię na temat szeroko pojętego bezpieczeństwa oraz roli Policji w jego 

zapewnieniu  zorganizowała w 2019 dwie debaty społeczne. 

1. Pierwsza debata społeczna odbyła się w Kobylej Górze  w dniu 28 listopada 2019 roku pod 

hasłem "Bezpieczeństwo, to nasza wspólna sprawa" i adresowana była dla wszystkich 

mieszkańców gminy Kobyla Góra. 

2. Druga debata społeczna, pod tym samym tytułem, odbyła się w dniu 11 grudnia 2019 roku 

w Grabowie nad Prosną. Spotkanie odbyło się, pomimo bardzo niskiej frekwencji 

społeczeństwa. 

 
 
Wyposażenie w sprzęt, dofinansowania, darowizny 
Jednostki samorządu terytorialnego wraz z powiatem ostrzeszowskim oraz Stowarzyszeniem 

„Bezpieczny Powiat” w 2019 roku udzieliły wsparcia finansowego Powiatowej Komendzie Policji  

w Ostrzeszowie na częściowe pokrycie kosztów zakupu samochodu osobowego z segmentu C marki 

Hyundai I30 oraz sfinansowało zakup testerów na obecność substancji psychotropowych i alkomatu 

iBlow Premium; 

⎯   3.000,00 zł   – Gmina Doruchów, 

⎯   2.500,00 zł   – Gmina Czajków, 

⎯   5.000,00 zł   – Gmina Kobyla Góra, 

⎯   5.000,00 zł   – Powiat Ostrzeszowski, 

⎯  10.000,00 zł   – Miasto i Gmina Grabów nad Prosną, 

⎯  15.926,00 zł   – Stowarzyszenie Bezpieczny Powiat 

⎯  4.201,00 zł   – Miasto i Gmina Ostrzeszów na zakup testerów na obecność 

substancji psychotropowych, 

⎯  1.500,00 zł   – Miasto i Gmina Mikstat na zakup testerów na obecność substancji 

psychotropowych, 

⎯  1.020,00 zł   – Stowarzyszenie „Bezpieczny Powiat” w Ostrzeszowie na zakup 

alkomatu iBlow Premium. 
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OOcchhrroonnaa  pprrzzeecciiwwppoożżaarroowwaa  
 

 
Zabezpieczenie przeciwpożarowe powiatu ostrzeszowskiego stanowi jedna Jednostka Ratowniczo-

Gaśnicza kategorii „B” zlokalizowana w Ostrzeszowie – Komenda Powiatowa Państwowej Straży 

Pożarnej w Ostrzeszowie. 

 

Ogólne dane z 2019 roku  

W 2019 roku na terenie powiatu ostrzeszowskiego zanotowano 732 zdarzenia (949 zdarzenia w roku 

ubiegłym) 

⎯ 166 pożary (157 małe, 7 średnich, 2 duże) 

⎯ 548 miejscowych zagrożeń (42 małych, 489 lokalne, 17 średnich) 

⎯ 18 alarmy fałszywe (15 w dobrej wierze, 3 instalacja) 

 

Tabela poniżej przedstawia ilości ubiegłorocznych zdarzeń na terenie powiatu w podziale na gminy. 
 
 
Tabela nr 18. Ilość zdarzeń związanych z pożarnictwem na terenie powiatu ostrzeszowskiego w 2019 roku 
 

Gmina Pożary 
Miejscowe 

zagrożenia 
Alarmy fałszywe Razem 

Ostrzeszów 73 247 8 328 

Czajków 17 16 0 33 

Doruchów 19 59 3 81 

Grabów nad Prosną 21 66 3 90 

Kobyla Góra 18 85 2 105 

Kraszewice 8 29 0 37 

Mikstat 10 46 2 58 

Razem 166 548 18 732 

 
 
Wyposażenie w sprzęt w ramach współpracy z samorządem terytorialnym 

W 2019 roku Komenda Powiatowa PSP w Ostrzeszowie pozyskała środki finansowe w ramach 

funduszu wsparcia od samorządu terytorialnego w ogólnej kwocie 52.000,00 zł.  

⎯ Powiat Ostrzeszowski – 8 000,00 zł.  

⎯ Urząd Miasta i Gminy w Ostrzeszowie – 8 000,00 zł  

⎯ Urząd Miasta i Gminy w Grabowie Nad Prosną – 5 000,00 zł.  

⎯ Urząd Miasta i Gminy w Mikstacie - 3 000,00 zł.  

⎯ Urząd Gminy Czajków – 10 000,00 zł. 

⎯ Urząd Gminy Kobyla Góra – 8 000,00 zł.  

⎯ Urząd Gminy Kraszewice – 6 000,00 zł.  

⎯ Urząd Gminy Doruchów – 4 000,00 zł.  

 

W ramach tej pomocy zakupiono: 

1. łódź ratowniczą Whaly 435 wraz z wyposażeniem z silnikiem Mercury o mocy 10 KM  

i przyczepkę podłodziową - łączna kwota zakupu – 55 000,00 zł 



 RAPORT O STANIE POWIATU OSTRZESZOWSKIEGO ZA 2019 ROK 

 

63 | S t r o n a  

 

2. mobilny symulator zagrożeń pożarowych domu jednorodzinnego – łączna kwota zakupu – 52 

590,00 zł 

3. ubranie specjalne Tiger Plus z lekką kurtką – 9 szt. – całkowita kwota zakupu – 41 922,09 zł  

( 34 232,00 zł rezerwa celowa + 7 690,00 zł środki własne) 

4. kamera termowizyjna Bullard T3 ECO – łączna kwota zakupu – 9 800, 00 zł. 

 

 

Prewencja społeczna 

1. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w ubiegłym roku aktywnie przeprowadziła 

ogólnopolską kampanię „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”. W dwóch edycji akcji 

rozdano 120 czujek tlenku węgla. Szczególną opieką objęto osoby starsze oraz rodziny 

najbardziej potrzebujące do zamontowania im czujek tlenku węgla. 

Sponsorami czujek był powiat, gminy oraz Stowarzyszenie Bezpieczny Powiat. 

2. W 2019 roku przeprowadzono ogólnopolską akcję honorowej zbiórki krwi „spoKREWnieni 

służbą”, która odbyła się pod patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. 

Akcja połączona została z dniem otwartej strażnicy. 

3. Dużą popularnością cieszył się przeprowadzony w ubiegłym roku kurs „Mądra mama – 

bezpieczne dziecko” dedykowany dla mam z terenu powiatu ostrzeszowskiego. Podczas 

kursu nauczono mamy udzielania pierwszej pomocy m.in. podstaw resuscytacji krążeniowo-

oddechowej, jak reagować na zadławienie, poparzenia termiczne i chemiczne u dzieci. 

Kurs zorganizowano przy współudziale Grabowskiego Centrum Ratowniczego. 

4. Strażacy z KPPSP w Ostrzeszowie wizytowali ubiegłoroczne obozy harcerskie zorganizowane 

na terenie powiatu ostrzeszowskiego. Czynności te polegały na sprawdzeniu stanu 

bezpieczeństwa, zapewnienia dróg dojazdowych i ewakuacyjnych. Ustalano również  

z kierownictwem obozu zasady wymiany informacji i sposób przesyłania komunikatów np.  

o pogarszającej się pogodzie, zbliżających się wyładowaniach atmosferycznych, gradobiciach, 

obfitych deszczach, a także zagrożenia pożarowych. 

Pozostałe akcje prewencji społecznej przedstawione zostały w wersji tabelarycznej. 

Tabela nr 18. Przeprowadzone akcje prewencji społecznej w 2019 roku 

Akcja prewencji społecznej Podjęte działania 

 

Adresaci 

 

Kręci mnie bezpieczeństwo Spotkania w szkołach oraz w KP PSP w 

Ostrzeszowie, spotkania z 

mieszkańcami powiatu (zawody, OSP, 

festyny itp.). 

Spotkania z władzami gmin i powiatu. 

Informacje w mediach  

uczniowie szkół,  

mieszkańcy powiatu ostrzeszowskiego, 

przedstawiciele samorządów  

Czad i ogień. Obudź czujność Spotkania w szkołach oraz w KP PSP w 

Ostrzeszowie, spotkania z 

mieszkańcami powiatu (zawody, OSP, 

festyny itp.). 

Spotkania z władzami gmin i powiatu. 

Informacje w mediach  

uczniowie szkół,  

mieszkańcy powiatu ostrzeszowskiego, 

przedstawiciele samorządów  
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Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą Spotkania w szkołach, instruktaż 

pierwszej pomocy przy akwenach 

wodnych, rozpoznanie akwenów 

wodnych, informacje w mediach 

uczniowie szkół 

osoby wypoczywające nad wodą 

STOP pożarom traw Spotkania w szkołach, w KP PSP w 

Ostrzeszowie oraz w ramach Agencji 

Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa  

uczniowie szkół 

mieszkańcy – głównie rolnicy powiatu 

ostrzeszowskiego 

Czujka na straży Twojego 

bezpieczeństwa 

Konkurs w lokalnych gazetach oraz 

falach Radia SUD 

mieszkańcy powiatu ostrzeszowskiego  

Bezpieczeństwo pożarowe w 

rolnictwie 

Spotkania z rolnikami w ramach 

współpracy z ARiMR, spotkania na 

zebraniach sołeckich, informacje w 

mediach 

rolnicy 

Bezpieczne wakacje Spotkania z uczestnikami kolonii oraz 

w KPPSP w Ostrzeszowie 

dzieci i młodzież 

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym Konkurs organizowany wspólnie w 

Powiatową Komendą Policji w 

Ostrzeszowie 

dzieci i młodzież 
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OOppiieekkaa  zzddrroowwoottnnaa    

 
Świadczenia medyczne w zakresie opieki zdrowotnej na terenie powiatu ostrzeszowskiego prowadzi 

Ostrzeszowskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o., spółka stanowiąca 100% własność powiatu 

ostrzeszowskiego.  

 

Podstawowym celem Spółki w 2019 roku było udzielanie świadczeń zdrowotnych służących 

zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawianiu zdrowia społeczeństwa. 

 

W skład Spółki w ubiegłym roku wchodziły następujące jednostki organizacyjne: 

1. Szpital:  

⎯ Oddział Wewnętrzny  

⎯ Oddział Chirurgiczny  

⎯ Oddział Ginekologiczno-Położniczy  

⎯ Oddział Pediatryczno-Noworodkowy  

⎯ Oddział Medycyny Paliatywnej  

⎯ Zakład Opiekuńczo-Leczniczy  

⎯ Izba Przyjęć  

2. Poradnie Specjalistyczne  

⎯ Poradnia Onkologiczna  

⎯ Poradnia Urologiczna  

⎯ Poradnia Reumatologiczna 

⎯ Poradnia Medycyny Pracy 

3. Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna  

4. Pracownie diagnostyki medycznej.  

5. Ratownictwo Medyczne 

 
SZPITAL – LECZNICTWO STACJONARNE 

Aktualna ilość łóżek w ostrzeszowskim szpitalu wynosi 149 w tym 16 łóżeczek i 2 inkubatory. 

 

Oddział chirurgiczny 
Oddział dysponuje 23 łóżkami w tym 3 łóżkami pooperacyjnymi monitorowanymi, ma do dyspozycji 

Blok Operacyjny. Posiada salę pooperacyjną. Dysponuje 2 gabinetami zabiegowymi.  

Rodzaj świadczeń: zabiegi operacyjne z zakresu chirurgii ogólnej, ortopedycznej urazowej, 

neurochirurgicznej i wybiórczej naczyniowej.  

Stosowane są techniki chirurgii klasycznej, laparoskopowej, endoskopowej, diagnostyka przewodu 

pokarmowego w tym endoskopia zabiegowa oraz diagnostyka radiologiczna - USG, TK, RM.  

W roku 2019 przyjętych było 1179 pacjentów (95 mniej w stosunku do roku ubiegłego). 

Przeprowadzono 675 zabiegów operacyjnych (50 zabiegów mniej niż w 2018). 

 

Oddział wewnętrzny 

Oddział posiada w swoich strukturach 34 łóżka w tym 4 łóżkową salę intensywnego nadzoru 

kardiologicznego. W Oddziale stosowana jest kompleksowa diagnostyka i terapia schorzeń 
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internistycznych na pierwszym poziomie referencyjnym. Odział dysponuje jednym gabinetem 

diagnostyki kardiologicznej gdzie wykonuje się USG serca (w tym badanie dopplerowskie kolorowe). 

Ściśle współpracuje z Oddziałem Kardiologicznym w Ostrowie Wielkopolskim i Kaliszu. Zapewnione są 

konsultacje specjalistyczne w różnych zakresach medycznych oraz badania obrazowe tomografii 

komputerowej i rezonansu magnetycznego.  

W 2019 roku w Oddziale leczonych było 1743 pacjentów (mniej o 9 pacjentów w stosunku do roku 

ubiegłego). 

 

Oddział ginekologiczno-położniczy  

Oddział posiada w swoich strukturach 26 łóżek: 14 ginekologicznych i 12 położniczych w systemie 

rooming–in. Posiada 3 gabinety zabiegowe i 2 łóżka pooperacyjne. Świadczy kompleksową opiekę 

medyczną pacjentkom zgłaszającym się do leczenia.  

Oddział ma do dyspozycji blok operacyjny oraz 2 sale porodowe. W odcinku ginekologicznym 

wykonywane są operacje ginekologiczne w pełnym zakresie, operacje wysiłkowego nietrzymania 

moczu, diagnostyczne zabiegi ginekologiczne. W zabiegach stosowane są nowoczesne techniki 

laparoskopowe, endoskopowe. W odcinku położniczym działa Szkoła Rodzenia, odbywają się porody 

rodzinne. Matka po porodzie przebywa na sali razem z dzieckiem.  

W 2019 roku leczono 1614 pacjentek (mniej o 48 niż w 2018), wykonano 457 zabiegów 

ginekologicznych (mniej o 6 niż w 2018) i odbyło się 607 porodów (mniej o 22 niż w roku ubiegłym). 

 

Oddział pediatryczno-noworodkowy  

Oddział składa się z dwóch części: pediatrycznej i noworodkowej. Posiada 30 łóżek: 14 łóżek 

pediatrycznych, 16 noworodkowych i 2 inkubatory. W odcinku pediatrycznym rodzice mogą 

przebywać razem z dziećmi przez 24 godziny na dobę. Hospitalizowani są pacjenci w wieku 0 - 18 

roku życia. Świadczone są usługi w zakresie diagnostyki i leczenia chorób wieku rozwojowego.  

W odcinku noworodkowym matki po porodzie przebywają ze zdrowymi noworodkami w systemie 

rooming–in. Ponadto odcinek dysponuje 2 salami obserwacyjnymi i stanowiskami inkubatorowymi. 

Wyposażony jest w nowoczesny sprzęt, miedzy innymi dzięki Wielkiej Orkiestrze Świątecznej 

Pomocy.  

W 2019 roku leczonych było 724 dzieci (więcej o 64 niż w roku 2018) i 611 noworodków (mniej o 13 

w stosunku do roku ubiegłego).  

 

Oddział Medycyny Paliatywnej  
Oddział Medycyny Paliatywnej posiada w swoich strukturach 24 łóżka dla osób wymagających 

paliatywnej opieki i leczenia. Prowadzona jest opieka całodobowa obejmująca świadczenia  

o charakterze pielęgnacyjnym, opiekuńczym, rehabilitacyjnym. Prowadzone jest w nim 

specjalistyczne świadczenie medyczne dla osób chorujących na nieuleczalnie, postępujące choroby  

w końcowym okresie życia. Celem jest poprawienie jakości życia hospitalizowanym w Oddziale i ich 

rodzinom. Osoby z zaawansowaną chorobą nowotworową stanowią 87% wszystkich leczonych  

w Oddziale.  

W 2019 roku przebywało w nim 138 chorych (więcej o 37 chorych niż w roku ubiegłym).  

 

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy  

Zakład dysponuje 12 łóżkami dla osób wymagających długoterminowej opieki i leczenia. Tutaj 

również prowadzona jest opieka całodobowa obejmująca świadczenia o charakterze pielęgnacyjnym, 
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opiekuńczym, rehabilitacyjnym, profilaktycznym i wychowawczym. Czas pobytu pacjenta wynosi 

przeciętnie do pół roku lub zależnie od potrzeb zdrowotnych i rodzinnych. Kompleksowa opieka 

rehabilitacyjna związana jest z usprawnianiem pacjentów.  

W 2019 roku w Zakładzie przebywało 56 chorych (mniej o 22 chorych w stosunku do roku 2018). 

 

LECZNICTWO AMBULATORYJNE  

Poradnia urologiczna  

Poradnia oferuje diagnostykę i leczenie zachowawcze wszystkich schorzeń układu moczowego  

i płciowego męskiego u osób dorosłych. Tu zgłaszają się pacjenci na wizyty pierwszorazowe  

i kontrolne.  

W roku 2019 w Poradni udzielono 1316 porad (więcej o 19 porad w stosunku do roku 2018). 

 

Poradnia reumatologiczna  

Poradnia zapewnia diagnostykę i leczenie: układowych chorób tkanki łącznej, układowych zapaleń 

naczyń, reumatoidalnego zapalenia stawów, chorób metabolicznych oraz chorób zwyrodnieniowych 

układu ruchu.  

W roku 2019 w Poradni udzielonych było 969 porad (mniej o 937 porad w stosunku do roku 

ubiegłego). 

 

Poradnia onkologiczna  

Poradnia Onkologiczna zapewnia diagnostykę oraz opiekę nad pacjentami z podejrzeniem 

nowotworu lub zdiagnozowaną chorobą nowotworową.  

W roku 2019 w Poradni udzielone były 1404 porady (więcej o 209 porad niż w roku 2018).  

 

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna  

W ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej tzw. „wieczorynki” w razie zachorowania, 

niezależnie od miejsca zamieszkania, może skorzystać pacjent wymagający konsultacji lekarskiej, czy 

pielęgniarskiej w godzinach nocnych od godz. 1800 do 800 dnia następnego oraz całodobowo  

w weekendy i święta. Z nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej można skorzystać w ambulatorium lub 

poprzez wizytę domową.  

W 2019 roku udzielono 13 378 porad lekarskich i pielęgniarskich (mniej o 2 369 porad w stosunku  

do roku ubiegłego). 

 

Pracownia tomografii komputerowej  

Pracownia Tomografii Komputerowej świadczy usługi umożliwiające uzyskanie wielowarstwowego 

obrazu badanych narządów. Za pomocą Tomografu Komputerowego możliwe jest wykonanie 

obrazów diagnostycznych wielu różnych okolic anatomicznych. Pracownia Tomografii Komputerowej 

ma podpisany kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia.  

W 2019 roku wykonano w ramach kontraktu 1 072 badania (mniej o 107 badań w stosunku do roku 

2018). 

 

Poradnia medycyny pracy  
Poradnia wykonuje odpłatne badania profilaktyczne z zakresu medycyny pracy dla okolicznych 
zakładów pracy.  
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Ratownictwo medyczne  
Ratownictwo Medyczne działa w ostrzeszowskim szpitalu do 1 kwietnia 2019 roku. Posiadamy dwa 

zespoły wyjazdowe: specjalistyczny i podstawowy.  

W 2019 roku było ogółem 1041 wyjazdów na miejsce zdarzenia. 

 

Działania modernizacyjne i remontowe 

1. W 2019 roku zakończono inwestycje: 

⎯ „Rozbudowa strefy wejściowej z komunikacją pionową Ostrzeszowskiego Centrum 

Zdrowia”,  

⎯ „Poprawa jakości życia poprzez doposażenie Regionalnego Centrum Opieki Senioralnej 

przy OCZ w Ostrzeszowie i oddziałów szpitalnych w ramach restrukturyzacji OCZ jako 

zmniejszenie nierówności w zakresie stanu zdrowia i odpowiedź na trendy 

demograficzne”, Projekt o wartości 2.913.202 zł (z dofinansowaniem w wysokości 

2.078.078 zł zł) 

⎯ „Przystosowanie budynku pralni dla ratownictwa medycznego i ambulatorium” co dało 

możliwość uruchomienia Ratownictwa Medycznego od 1 kwietnia 2019 roku oraz 

przeniesienie od 1 stycznia 2020 roku poradni specjalistycznych do własnego budynku 

(zaprzestanie wynajmu).  

2. Planowana jest dalsza realizacja projektu „Wyposażenie środowisk informatycznych 

wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne 

umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci 

wymiany danych miedzy podmiotami leczniczymi samorządu województwa” Projekt  

o wartości 2.150.821 zł zł (z dofinansowaniem w wysokości 1.828.198 zł) 

3.  W 2019 roku rozpoczęto inwestycję – działania energooszczędne w szpitalu – mająca na celu 

zminimalizowanie kosztów ogrzewania i zużycia energii elektrycznej. Przewidziany termin 

zakończenia grudzień 2021 roku 

Podejmowane działania Spółki świadczą o facie, że jej najważniejszym celem jest podwyższenie 

standardu działalności leczniczej w celu zaoferowania jeszcze lepszej jakości świadczonych usług 

medycznych, ale także dbanie o pozytywny wizerunek i uzyskanie dobrego wyniku finansowego 

Spółki. 

 

Aktualna i prognozowana sytuacja finansowa Spółki  
Przychody za 2019 rok wyniosły 28.579.561,69 zł z tego z NFZ 27.125.472,88 zł. Natomiast koszty 

kształtowały się na poziomie 29.613.860,96 zł. Spółka na dzień 31 grudnia 2019 roku osiągnęła stratę 

brutto w wysokości 1.034.299,27 zł. Stratę netto zwiększono o odroczony podatek dochodowy  

od osób prawnych w kwocie 28.646,00 zł i wynosi 1.062.945,27 zł. 

Spółka nie wykazuje żadnych zaległości podatkowych.  

Planowane przychody na rok 2020 kształtują się na poziomie 30.845.000,00 zł natomiast koszty na 

poziomie 30.830.000,00 zł. Planowany zysk finansowy 15.000,00 zł. 
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VVIIII..  PPOODDSSUUMMOOWWAANNIIEE  DDZZIIAAŁŁAALLNNOOŚŚCCII  

AADDMMIINNIISSTTRRAACCYYJJNNEEJJ  SSTTAARROOSSTTWWAA  PPOOWWIIAATTOOWWEEGGOO  
 

 

 

Starostwo powiatowe, w myśl przepisów ustawy o samorządzie powiatowym, jest podstawową jednostką 

powiatowej administracji zespolonej.  

Organizacje i zasady funkcjonowania starostwa określa regulamin organizacyjny uchwalany przez zarząd. 

Kierownikiem starostwa oraz zwierzchnikiem służbowym pracowników starostwa i kierowników jednostek 

organizacyjnych powiatu jest starosta. 

Starostwo Powiatowe w Ostrzeszowie w 2019 roku działało na podstawie Regulaminu organizacyjnego 

uchwalonego uchwałą Zarządu Powiatu nr 52 z 28 września 2015 roku oraz zmianą regulaminu, która 

miała miejsce 26 lutego 2019 roku (uchwała nr 7/2019 r. Zarządu Powiatu w Ostrzeszowie). 

 

W skład Starostwa wchodziły następujące komórki organizacyjne: 

1. Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich     

⎯ Biuro Rady 

2. Zespół Radców Prawnych 

3. Biuro Ochrony Informacji Niejawnych 

4. Pełnomocnik Ochrony Informacji Niejawnych 

5. Inspektor Ochrony Danych. 

6. Rzecznik Prasowy       

7. Wydział Finansowy        

8. Wydział Budownictwa i Środowiska      

9. Geodeta Powiatowy        

10. Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami 

11. Referat Gospodarki Nieruchomościami      

12. Wydział Komunikacji        

13. Wydział Zarządzania Drogami Powiatowymi     

14. Wydział Oświaty, Spraw Europejskich, Promocji i Rozwoju   

15. Powiatowy Rzecznik Konsumentów      

 

W Starostwie Powiatowym na koniec grudnia 2019 roku zatrudnionych było 87 pracowników (w tym 4 

pracowników na zastępstwo) - 85,95 etatu. Wydziały Starostwa umiejscowione są w 5 lokalizacjach: 

⎯ ul Zamkowa 31 (budynek UMiG): sekretariat, biura: starosty, wicestarosty, biuro rady, 

⎯ ul. 21-stycznia 2 budynek A: wydziały geodezji, finansowy, komunikacji i część wydz. 

organizacyjnego i spraw obywatelskich, 

⎯ ul. 21-stycznia 2 budynek B: wydziały: organizacyjny i spraw obywatelskich, oświaty, spraw 

europejskich promocji i rozwoku, 

⎯ ul. Zamkowa 16a (Norweska): wydz. budownictwa i środowiska, 

⎯ ul. Zamkowa 17 (budynek PCPR) : wydz. zarządzania drogami powiatowymi. 
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WWyyddzziiaałł  oorrggaanniizzaaccyyjjnnyy  ii  sspprraaww  oobbyywwaatteellsskkiicchh  

Sprawy obywatelskie i społeczne, zarządzania kryzysowego i obronne 

⎯ dokonano aktualizacji bazy stowarzyszeń prowadzonej przez Główny Urząd Statystyczny, 

⎯ zarejestrowano jedno nowe stowarzyszenie, które uzyskało wpis do KRS, 

⎯ wprowadzono zmiany do dokumentów 17 stowarzyszeń i 4 OSP, w tym dotyczące likwidacji 

dwóch stowarzyszeń (KGW), 

⎯ przygotowano dokumenty (protokoły, uchwały, wnioski KRS) niezbędne do uaktualnienia w KRS-

ie składu władz stowarzyszeń „Crossy Ostrzeszowskie” oraz „Radość Niepełnosprawnym”, 

⎯ opracowano informację zbiorczą z okresu 3 lat nt programów współpracy z organizacjami 

pozarządowymi dla Pełnomocnika ds. Społeczeństwa Obywatelskiego WUW w Poznaniu, 

⎯ w ramach nadzoru starosty nad stowarzyszeniami i fundacjami przygotowano informację dla 

Głównego Inspektora Informacji Finansowej związaną z ustawą o przeciwdziałaniu praniu 

pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. 

⎯ zarejestrowano 4 nowe stowarzyszenia zwykłe: „U źródeł Złotnicy”, „Inno Qltura”, „Motorcycles 

Ostrzeszów”, „Klasyki na Ziemi Ostrzeszowskiej”, 

⎯ przygotowano sprawozdanie Zarządu Powiatu w Ostrzeszowie z realizacji „Programu współpracy 

Powiatu Ostrzeszowskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego za rok 2019”; 

⎯ opracowano „Program współpracy Powiatu Ostrzeszowskiego z organizacjami pozarządowymi  

i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020” oraz 

przekazano go do konsultacji społecznych; 

⎯ przeprowadzono konkurs ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych  

Powiatu Ostrzeszowskiego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej 

⎯ przeprowadzono konkurs ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych  

Powiatu Ostrzeszowskiego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych 

⎯ założono teczkę nowej fundacji zarejestrowanej w KRS pn „Ostrzeszowska fundacja wspierania 

kultury i sportu”, 

⎯ uaktualniono rejestr fundacji prowadzony w systemie Aristo 

⎯ przygotowano zbiorczą informację za 2019 rok o wykorzystaniu dotacji celowej na wypłatę 

świadczeń osobom upoważnionym w zakresie tzw Karty Polaka 

⎯ sporządzono 6 wniosków do Wojewody Wielkopolskiego o przekazanie środków na wypłatę 

świadczeń osobom upoważnionym; 

⎯ przekazywano comiesięczne sprawozdania do wojewody o poziomie wykorzystania dotacji 

celowej; 

⎯ w porozumieniu z gminami sporządzano bieżące informacje związane z kosztami pomocy dla 

repatriantów w powiecie ostrzeszowskim 

⎯ po uzgodnieniu z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym wydano:  

▪ 3 decyzje zezwalające na przewóz zwłok z Niemiec do Komorowa, 

▪ 3 decyzje zezwalające na przewóz zwłok z Holandii do Przedborowa i Niedźwiedzia, 

▪ 1 decyzję zezwalającą na przewóz zwłok ze Szwecji do Ostrzeszowa, 

▪ 1 decyzję zezwalającą na przewóz zwłok z Austrii do Ostrzeszowa, 

▪ 1 decyzję zezwalającą na przewóz urny z USA do Ostrzeszowa. 

⎯ Prowadzono sprawy z zakresu biura rzeczy znalezionych. 

⎯ Wydano wytyczne Szefa Obrony Cywilnej Powiatu dla Wójtów i Burmistrzów na 2019 r.  
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⎯ Opracowano „Plan działania w zakresie obrony cywilnej Szefa Obrony Cywilnej Powiatu 

Ostrzeszowskiego w 2019 roku”. 

⎯ uczestniczono w wojewódzkich treningach Systemu Ostrzegania i Alarmowania /SOA/.  

⎯ W ramach szkolenia obronnego przeprowadzono grę decyzyjną w związku z podwyższaniem 

gotowości obronnej państwa. 

⎯ Zorganizowano posiedzenia Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w związku  

z zagrożeniem afrykańskim pomorem świń /ASF/. 

⎯ Prowadzono monitoring zagrożeń ludności w powiecie ostrzeszowskim, oceniając sytuację hydro - 

i meteorologiczną pod kątem oceny możliwości przeciwdziałania tym zagrożeniom /powódź, 

awarie przemysłowe, katastrofy budowlane, katastrofy komunikacyjne. 

⎯ Zaktualizowano „Plan ewakuacji / przyjęcia ludności powiatu ostrzeszowskiego - I i II stopnia” oraz 

„Plan ewakuacji / przyjęcia ludności powiatu ostrzeszowskiego - III stopnia”. 

⎯ opracowano dla Rady Powiatu sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku  

za 2018 rok, 

⎯ Opracowano: 

▪ sprawozdanie z realizacji szkoleń obronnych za 2019 r., 

▪ Plan zasadniczych przedsięwzięć w zakresie pozamilitarnych przygotowań obronnych  

w powiecie ostrzeszowskim w roku 2019, 

▪ Plan działania w zakresie obrony cywilnej Szefa Obrony Cywilnej Powiatu Ostrzeszowskiego  

w 2019 roku, 

▪ Narodowy Kwestionariusz Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych za rok 2018, 

▪ Plan szkolenia obronnego Powiatu Ostrzeszowskiego na 2019 rok, 

▪ sprawozdanie z wykonywania zadań obronnych w Starostwie Powiatowym w Ostrzeszowie  

i w powiecie ostrzeszowskim w 2018 roku, 

▪ plan kontroli problemowych wykonywania zadań obronnych w powiecie ostrzeszowskim  

w 2019 roku. 

⎯ Zaktualizowano:  

▪ dokumentację Punktu Kontaktowego HNS, 

▪ dokumentację głównego stanowiska kierowania Starosty Ostrzeszowskiego w czasie pokoju,  

w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego, w tym  

w razie wystąpienia działań terrorystycznych lub innych szczególnych zdarzeń, a także w czasie 

wojny; 

▪ Regulamin Starostwa Powiatowego w Ostrzeszowie na czas zewnętrznego zagrożenia  

bezpieczeństwa państwa (kryzysu polityczno-militarnego) i wojny; 

▪ „Plan technicznego przystosowania oraz przemieszczania Starostwa Powiatowego  

w Ostrzeszowie na Główne Stanowisko Pracy w zapasowym miejscu pracy w warunkach  

zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny lub w przypadku  

wystąpienia szczególnych zagrożeń uniemożliwiających kontynuowanie działalności  

w dotychczasowym miejscu pracy”; 

▪ „Plan ochrony i obrony obiektów miejsca stałej dyslokacji i zapasowego miejsca pracy 

Starostwa Powiatowego w Ostrzeszowie”. 

⎯ Zaktualizowano plany obronne dotyczące służby zdrowia, w tym: 

▪ „Plan przygotowań podmiotów leczniczych Powiatu Ostrzeszowskiego na potrzeby obronne 

państwa” 

▪ „Plan organizacji i funkcjonowania Zastępczych Miejsc Szpitalnych Powiatu Ostrzeszowskiego”. 

⎯ Przeprowadzono jedną kontrolę problemową wykonywania zadań obronnych: w Zespole Szkół 

nr 1 w Ostrzeszowie. 
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⎯ Akcja Kurierska: 

▪ 18 listopada 2019 r. zrealizowano zadanie związane z doręczeniem karty powołania w trybie 

akcji kurierskiej na terenie powiatu ostrzeszowskiego – 1 karta powołania, gm. Mikstat 

▪ opracowano sprawozdanie z realizacji zadań związanych z doręczaniem kart powołania  

w trybie akcji kurierskiej na terenie powiatu ostrzeszowskiego, 

⎯ dokonano aktualizacji dokumentacji stałego dyżuru,  

⎯ przygotowano i przeprowadzono 2 treningi stałego dyżuru zgodnie z harmonogramem 

wojewódzkim. 

⎯ W dniach od 05 do 21 lutego 2019 r. przeprowadzono kwalifikację wojskową, do której stanęła 

młodzież rocznika 2000 i starszych, łącznie 331 mężczyzn oraz 9 kobiet.  

Spośród nich kategorię zdrowia „A” otrzymało 89,3 % (w 2018 r. – 85 %), kat. „D” – 7,0 % 

(11,7%), kat. „E” – 3,7 % (3,3 %).  

 

Sprawy obywatelskie i społeczne, zarządzania kryzysowego i obronne 

⎯ zaktualizowano Plan ochrony informacji niejawnych w Starostwie Powiatowym w Ostrzeszowie, 

Instrukcję dotyczącą sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „Zastrzeżone” 

oraz dokumentację określającą poziom zagrożeń związanych z nieuprawnionym dostępem  

do informacji niejawnych lub z ich utratą. 

⎯ Dokonano okresowej kontroli ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów niejawnych. 

⎯ Przeprowadzono kontrolę ochrony informacji niejawnych i przestrzegania przepisów o ich ochronie. 

⎯ opracowano informację o funkcjonowaniu systemu ochrony informacji niejawnych w Starostwie 

Powiatowym w Ostrzeszowie w latach 2010 – 2019. 

⎯ Przeprowadzono szkolenia pracowników starostwa w zakresie ochrony informacji niejawnych,  

a następnie wydano im stosowne zaświadczenia. 

 

Profilaktyka i promocja zdrowia 

⎯ Opracowano i przekazano do Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego: 

▪ sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego, ujętych w Narodowym 

Programie Zdrowia za 2018 rok, 

▪ roczne sprawozdanie zbiorcze o realizowanych na terenie powiatu ostrzeszowskiego 

programach zdrowotnych. 

⎯ Sporządzono sprawozdanie roczne z realizacji Narodowego Programu Ochrony Zdrowia 

Psychicznego. 

⎯ Opracowano i przekazano do WUW w Poznaniu kwartalne i roczne informacje związane  

z działalnością spółki kapitałowej prowadzącej działalność leczniczą /OCZ/ – akcjonariat, struktura 

udziałów, majątek. 

⎯ Współpracowano w ustalaniu harmonogramu pracy aptek w dni robocze i soboty oraz święta; 

grafik dyżurów jest zamieszczany na stronie internetowej powiatu i tablicy ogłoszeń. 

⎯ Uaktualniono wykaz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w powiecie ostrzeszowskim, 

zakontraktowanej przez NFZ.  

⎯ Zorganizowano konferencję dla wszystkich mieszkańców powiatu pt „Choroba Alzheimera  

z perspektywy lekarza i opiekuna”. Wykładowcami byli członkowie Wielkopolskiego Stowarzyszenia 

na Rzecz Osób z Chorobą Alzheimera w Poznaniu. 

⎯ Przygotowano wystąpienia do NFZ w Poznaniu w sprawie problemów z udzielaniem świadczeń 

okulistycznych w powiecie oraz rozstrzygnięciem konkursu na poradnię chirurgiczną. 

⎯ Opracowano apel do Ministra Sprawiedliwości w sprawie likwidacji Sądu Pracy w Kępnie. 
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⎯ Przekazano do placówek medycznych, firm i jednostek organizacyjnych powiatu oraz zamieszczono 

na powiatowej stronie internetowej materiały informacyjno-edukacyjne na temat programu 

profilaktycznego „Daj sobie szansę”, prowadzonego przez Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, 

dotyczącego profilaktyki nowotworów szyi i głowy. 

⎯ Propagowano działania w zakresie promocji i edukacji zdrowotnej w obszarach: 

▪ Populacyjnego Programu Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy  oraz Raka 

Piersi 

▪ Światowego Dnia Zdrowia przypadającego 7 kwietnia pod hasłem „Powszechna opieka 

medyczna” 

▪ kampanii przeciwko dopalaczom i narkotykom pt „Szkoła wolna od używek” 

▪ kampanii ”Transplantacja – Drugie życie” i  Dnia dawcy szpiku kostnego. 

⎯ Współorganizowano z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną:  

▪ konkurs dla szkół ponadgimnazjalnych „Tytoń – od leku po truciznę”  

▪ konkurs dla młodzieży szkolnej „Bądź odporny na HIV - nie daj szansy AIDS”  

▪ konkurs „Wakacje bez nałogów” dla młodzieży przebywającej w okresie letnim w 

gospodarstwie agroturystycznym „Cicho-Sza” w Niedźwiedziu. 

▪ wybór Aktywnego Młodzieżowego Lidera Zdrowia w szkołach ponadpodstawowych. 

⎯ Propagowano idee honorowego krwiodawstwa poprzez całoroczną współpracę z Punktem 

Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, szczególnie podczas kwalifikacji wojskowej. 

W zakresie spraw organizacyjnych 

⎯ obsługa organizacyjna Zarządu Powiatu - odbyło się 49 posiedzeń:  

▪ przygotowywanie projektów uchwał  

▪ przygotowywanie materiałów na posiedzenia zarządu 

▪ przekazywanie materiałów 

▪ realizacja i kierowanie podjętych wniosków i uchwał (wystosowano 216 pism realizujących 

zgłaszane sprawy oraz wnioski) 

▪ sporządzanie protokołów (49)  i wyciągów z protokołów posiedzeń zarządu 

▪ przygotowywanie sprawozdań z pracy zarządu między sesjami (9 sprawozdań) 

W 2019 roku podjęto 38 uchwał Zarządu Powiatu w Ostrzeszowie. 

⎯ obsługa administracyjna rady: 

W 2019 roku Rada Powiatu podjęła 68 uchwał. Liczba sesji Rady Powiatu - 13  

Liczba posiedzeń komisji:  

▪ Komisja Skarg, Wniosków i Petycji – 11 posiedzeń, 

▪ Komisja Rewizyjna - 9 posiedzeń, 

▪ Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej - 7 kontroli kompleksowych, w tym odbyte 23 

posiedzenia, 

▪ Komisja  Finansów i Mienia Powiatu - 7 posiedzeń 

▪ Komisja Oświaty, Kultury i Sportu -  6 posiedzeń 

▪ Komisja Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Promocji Powiatu - 8 

posiedzeń,  

▪ Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej i Spraw Publicznych - 9 posiedzeń, 

▪ wspólne posiedzenia komisji - 5. 

⎯ przygotowywanie i realizacja Zarządzeń Starosty. W 2019 roku wydano 51 Zarządzeń Starosty 

Ostrzeszowskiego. 

⎯ prowadzenie spraw kadrowych starostwa, 
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⎯ prowadzenie spraw sprawozdawczości, 

⎯ prowadzenie archiwum zakładowego, 

⎯ koordynowanie, prowadzenie i rozpatrywanie skarg i wniosków, 

⎯ prowadzenie rejestrów: 

▪ uchwał Rady Powiatu 

▪ uchwał Zarządu Powiatu 

▪ wykazu jednostek organizacyjnych powiatu 

▪ skarg i wniosków 

▪ upoważnień 

▪ wyjazdów i podróży służbowych 

▪ zamówień publicznych 

▪ umów o dzieło 

▪ umów zlecenia. 

⎯ prowadzenie spraw bhp i p.poż., 

⎯ obsługa informatyczna urzędu. 

 

W 2019 roku przeprowadzono następujące prace remontowe w obiektach starostwa powiatowego:  

⎯ remont oraz umeblowanie pomieszczeń biura podawczego 

⎯ malowanie biur wydziałów Finansowego oraz Oświaty, Spraw Europejskich, promocji i Rozwoju. 

Przygotowano, przeprowadzono i zrealizowano zamówienia do 30.000 euro na: 

⎯ materiały eksploatacyjne do drukarek, kserokopiarek, urządzeń wielofunkcyjnych 

⎯ papier do drukarek i kserokopiarek, artykuły biurowe i naczynia jednorazowe na potrzeby 

starostwa 

⎯ usługi telefonii komórkowej dla starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu 

⎯ dzierżawę urządzeń kopiująco – drukujących (kserokopiarek) 

Poprowadzono organizację spraw związanych z prowadzeniem w powiecie ostrzeszowskim dwóch 

punktów nieodpłatnej pomocy prawnej: zawarcie umów z radcami i adwokatami obsługującymi punkt  

w starostwie (6 umów). 

Przeprowadzono otwarty konkursu ofert i wybór organizacji pozarządowej do prowadzenia drugiego 

punktu, zawarcie umowy ze Związkiem Młodzieży Wiejskiej. 

W zakresie zamówień publicznych 

Przeprowadzenie następujących postępowań przetargowych: 

⎯ sprzedaż i dostawa energii elektrycznej dla jednostek organizacyjnych powiatu 

⎯ przetarg w wydziale geodezji – baza GESUT 

⎯ przetarg na dostawę trzech samochodów dla Domów Pomocy Społecznej 

⎯ przetarg na dostawę tablic rejestracyjnych dla wydz. Komunikacji 

 

Działania kontrolne 

Na podstawie uchwał Zarządu oraz upoważnień Starosty przeprowadzono 6 kontroli problemowych oraz zakończono 3 

kontrole problemowe rozpoczęte jeszcze w 2018 roku, w tym: 

1. prawidłowości realizacji planu wydatków budżetowych – przeprowadzono 2 kontrole, 

2. prawidłowości gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych – 

przeprowadzono 2 kontrole,  
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3. prawidłowości zamawiania, używania, przechowywania i likwidacji pieczęci i pieczątek  

– przeprowadzono 1 kontrolę,  

4. prawidłowości prowadzenia dokumentacji i rozliczania sum depozytowych – przeprowadzono 

1 kontrolę oraz 

5. prawidłowości realizacji zadania publicznego – przeprowadzono 3 kontrole (rozpoczęte 

końcem 2018 roku). 

W zakresie realizacji zaleceń pokontrolnych przeprowadzono 7 kontroli sprawdzających. 

Z przeprowadzonych kontroli każdorazowo przygotowano protokół oraz zalecenia pokontrolne, które 

przedstawiano do zatwierdzenia Zarządowi Powiatu.  

 

W zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej 

Organizacja spraw związanych z utworzeniem w powiecie ostrzeszowskim dwóch punktów nieodpłatnej 

pomocy prawnej, zgodnie z ustawą z 5 sierpnia 2015 roku: 

⎯ przygotowanie i zawarcie porozumień z gminami w zakresie prowadzenie punktu, 

⎯ zawarcie porozumień z Okręgową Izbą Radców Prawnych oraz Okręgową Radą Adwokacką dot. 

obsługi punktów przez radców i adwokatów, 

⎯ zawarcie umów z radcami i adwokatami obsługującymi punkt w starostwie (6 umów), 

⎯ przeprowadzenie otwartego konkursu ofert i wybór organizacji pozarządowej  

do prowadzenia drugiego punktu, zawarcie umowy z ZMW, 

⎯ bieżąca korespondencja z ORA i OIRP, Urzędem Wojewódzkim oraz Ministerstwem 

Sprawiedliwości, 

⎯ sprawozdania miesięczne i kwartalne do wojewody oraz roczne do wojewody  

i ministra sprawiedliwości. 

⎯ wdrażanie elektronicznego systemu prowadzenia ewidencji porad, 

⎯ bieżąca obsługa punktu w starostwie. 

Punkty prowadzone były:  

1. w Starostwie Powiatowym – prowadzony przez adwokatów i radców prawnych wyznaczonych 

przez Okręgową Rade Adwokacką oraz Okręgową Izbę Radców Prawnych w Poznaniu; 

2. drugi z punktów prowadzony przez organizację pozarządową wyłonioną w konkursie (Związek 

Młodzieży Wiejskiej) zlokalizowany był w pięciu gminach na terenie powiatu -Czajków, Doruchów, 

Grabów nad Prosną, Mikstat i Kobyla Góra. 

W 2019 roku w dwóch punktach nieodpłatnej pomocy prawnej udzielono 537 porad prawnych, w tym 

135 w punkcie prowadzonym przez organizacje pozarządową. 

  

WWyyddzziiaałł  kkoommuunniikkaaccjjii  

Ilość Kierowców ujętych w ewidencji systemu KIEROWCA 

N a dzień 31 grudnia 2019 roku odnotowano 31.583  teczek zawierających akta kierowców.  

Na terenie powiatu ostrzeszowskiego funkcjonuje: 9  ośrodków szkolenia kierowców oraz  1  OSK  

prowadzący szkolenie przy ZS nr 2 oraz 15 stacji kontroli pojazdów, w tym 8 Okręgowych  SKP.  

W roku 2019 łącznie przeprowadzono 25 kontroli OSK i SKP  oraz  57 kontroli z zakresu  transportu. 
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Rejestracja pojazdów 

 

Tabela nr 19. Stan ilościowy pojazdów na dzień 31 grudnia 2019 rok w odniesieniu do lat 2014- 2019 

 

Ilość i rodzaj załatwianych spraw 

W 2019 roku wydział komunikacji łącznie wydał 21.835 decyzji administracyjnych (w 2018 roku 

22.088) tj.:  

1.  Ilość pojazdów I raz zarejestrowanych na terytorium kraju: 3.227 sztuk   

2.  wydano kart pojazdów:  2.535 sztuk 

3.  wydano dowodów rejestracyjnych:  9.523 sztuk 

4.  Pozwoleń czasowych: 8.658 sztuk 

5.  Tablic rejestracyjnych ( tymczasowe i stałe – razem ): 7.156 numerów  

6.  decyzji / postepowań w sprawie wyrejestrowania pojazdów - demontaż: 1.015 sztuk 

7. Czasowe wycofanie pojazdów z ruchu: 82 sztuk 

8.  wpłynęło zatrzymanych przez Policję dowodów rejestracyjnych: 0 sztuk 

9.  skierowano na nabicie nr podwozia / nadwozia / ramy / tabl. zast.: 52 sztuk 

10.  skierowano na dod. badane tech.  : 3 sztuk 

Rodzaj pojazdów 2014r. 2015r. 2016 2017 2018 2019 

PRZYROST 

2018/2019 

Wszystkich pojazdów 54.415 56.871 58.850 61.094 63.374 66.517 + 4,96 % 

Samochody osobowe 33.787 34.871 36.666 37.948 39.524 40.879 + 3,43 % 

Samochody ciężarowe 4.836 5.027 5.254 5.355 5.563 5.784 + 3,97 % 

Samochody specjalne 205 227 244 264 286 301 + 5,24 % 

Autobusy 72 82 88 30 / 69 79 80 + 1,27 % 

Ciągniki Siodłowe 491 531 556 587 622 656 +  5,47 % 

)Naczepy 634 687 715 762 780 820 + 5,13 % 

Przyczepy 3.061 3.164 3.240 3.668 3.717 3.725 + 0,22 % 

Ciągniki rolnicze 5.174 5.306 5.378 5.429 5.470 5.548 + 1,43 % 

Motocykle 2.064 2.228 2.441 2.607 2.845 3.113 + 9,42 % 

Motorowery 3.948 4.087 4.173 4.223 4.290 4.338 + 1,12 % 

Pojazdy samochodowe 

- inne czterokołowce 
143 161 b/d 182 198 215 + 8,59 % 

Pojazdy Elektryczne x x x x x 

motocykl      1 

motorower  4 

s.osobowy   3 

 

 

Pojazdy Hybrydowe 
x x x x x s.oosobwy 14  
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11.  skontrolowano  Stacji Kontroli Pojazdów: 14 

12. skontrolowano Ośrodków Szkolenia Kierowców: 11 

13. wydano licencji na transport drogowy: 0 + 8 zmiany  

14. wydano zaświadczeń na przewozy na potrzeby własne: 13 + 19 zmiany 

15. zezwolenia na  przewozy regularne:  1 +   4 zmiany  

 + zezwolenia na  przewozy regularne specjalne:  0 + 0 zmiany  

16. wydawanie zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, 9 + 15 zmiany 

17. wydawanie licencji na pośrednictwo przy przewozie rzeczy:  0 + 0 zmiany 

18. wydawanie licencji na przewóz osób samochodami osobowymi:  0 + 0 zmiany 

19. wydawanie licencji na przewóz osób pojazdem 7-9 miejsc: 0 + 0 zmiany 

20.  przyjmowanie zamówień na prawa jazdy i ich wydawanie: 1.938 sztuk 

21.1. wydawanie międzynarodowych praw jazdy:  35 sztuk 

21.2  Pozwolenie do kierowania tramwajem: 0 szt.  

22.1. skierowania na dod. badania lekarskie: 119 sztuk 

22.2. skierowania na dod. badania psychologiczne: 104 sztuki 

22.3. skierowania na kurs reedukacyjny:  90 sztuk 

23. skierowanie na egzamin kontrolny: 0 sztuk 

24. cofnięto uprawnień  i zatrzymano praw jazdy: 114 sztuki 

 - alimenty: 3 sztuki 

 - przekroczenie prędkości o 50 km/h w terenie zabudowanym: 123 sztuk 

25.wysłano akt kierowcy na żądanie: 97 sztuk 

26 udzielanie informacji o kierujących pojazdami  Policji, Sądom, itp.: 174 sztuk 

25. zatwierdzono zmian  organizacji: 93 sztuk 

27. wydawanie zezwoleń  i postanowień na korzystanie z drogi w sposób  szczególny: 35 sztuk 

 

Komisja ds. Zarządzania ruchem na drogach gminnych i powiatowych – odbyło się 12 posiedzeń  

i rozpatrzono 40 spraw  

 

WWyyddzziiaałł  bbuuddoowwnniiccttwwaa  ii  śśrrooddoowwiisskkaa  

Zadania związane z budownictwem 

Liczba wydanych decyzji i innych dokumentów: 

1. Liczba wniosków wg rejestru wydziałowego 908 

2. Liczba wydanych decyzji wg rejestru 892, w tym  : 

⎯ o pozwoleniu na budowę  (226 gaz +507) - 733 

⎯ o zmianie pozwolenia na budowę: 103 

⎯ o przeniesieniu pozwolenia: 24 

⎯ o odmowie wydania  pozwolenia: 8 

⎯ o umorzeniu postępowania: 8 

⎯ sprawy bez rozpatrzenia: 16 

    Razem: 159 

3. Zawiadomienia  : 

⎯  o wszczęciu postępowania art.64 kpa: 115 

⎯ o wszczęciu postępowania art.64  i art.10 kpa: 159 
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⎯ o zakończeniu  postępowania dowodowego art.64 kpa: 116 

4. Zawezwania  z art. 64 §2 kpa: 67 

5. Postanowienia  z art. 35 ustawy prawo budowlane: 52 

6. Decyzje o wygaśnięciu pozwolenia art. 37 prawo budowlane: 3 

7. Decyzje o pozwoleniu na rozbiórkę: 9 

8. Postanowienia o sprostowaniu omyłki art. 113 kpa: 10 

9. Liczba obwieszczeń na BIP wydziału: 16 

10. Liczba wydanych dzienników budowy: 507 

11. Liczba wydanych zaświadczeń: 53 

12. W 2019 roku wydano: 

⎯ 230 pozwoleń na budowę domów jednorodzinnych,  

⎯ 2 pozwolenia na budowę budynków wielorodzinnych 7 

⎯ 8 mieszkań,  

⎯ 12 pozwoleń prowadzących do uzyskania 12 lokali mieszkalnych w innych budynkach. 

13. Dane dotyczące zgłoszeń budowy i robót. Liczba przyjętych zgłoszeń  

⎯ budowy i robót: 721  

⎯ zmiany sposobu użytkowania: 16 

⎯ zgłoszenie rozbiórki: 49   

Razem zgłoszenia: 786 

14. Zgłoszenia na  „4 projekty ”: 35 

15. Zaświadczenia o braku sprzeciwu do zgłoszeń: 87 

16. Postanowienia z art. 30  ust.5 c: 8 

17. Decyzje – sprzeciw w sprawie budowy lub robót  art.30 ust.6 pkt.2: 8 

18. Decyzje – sprzeciw w sprawie budowy lub robót  art.30 ust.2 pkt.5c: 4 

19. Decyzje – sprzeciw w sprawie zm. sposobu użytkowania art.71: 1 

20. Zażalenia  na wydane  postanowienia: 4  

21. Odwołania do WUW od wydanych pozwoleń na budowę: 6 

22. prowadzenie Elektronicznego rejestru wniosków i decyzji o pozwoleniu na budowę - jest to 

urzędowy rejestr publiczny, gdzie zainteresowani mogą uzyskać pewne informacje  dotyczące 

wydanych pozwoleń 

 

Zadania i kompetencje wynikające z ustaw około-środowiskowych: 

W wyniku realizacji zadań zawartych w ustawach około-środowiskowych rozpatrzono i wydano: 

1. 3 decyzje administracyjne w sprawie udzielenia bądź zmiany zezwolenia na zbieranie, 

przetwarzanie lub wytwarzanie odpadów, 

2. 1 decyzja administracyjna - pozwolenie na wprowadzanie do powietrza gazów lub pyłów  

w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. 

3. 2 decyzje administracyjne w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego, 

4. Przeanalizowano dokumentację i przygotowano opinię dot. projektów uchwał:  

- w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego na terenie Miasta i Gminy Ostrzeszów 

- realizacji w 2018 roku zadań wynikających z pkt 4.3. Programu oczyszczania kraju z azbestu 

na lata 2009-2032; 

- informacji z realizacji działań wskazanych w „Programie ochrony powietrza dla strefy 

wielkopolskiej za 2018 rok”; 
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-  informacji o stanie środowiska oraz wynikach działań kontrolnych WWIOŚ na terenie 

powiatu ostrzeszowskiego za 2018 rok. 

5. W roku 2019 r. Powiat nie realizował zadań związanych z unieszkodliwianiem wyrobów 

azbestowych ze względu na korzystniejsze warunki uzyskania dofinansowania z WFOŚ przez 

poszczególne Gminy.  

6. Prowadzono publiczny rejestr kart informacyjnych obejmujący wykaz danych o dokumentach 

zawierających informacje o środowisku i  podlegających udostępnieniu, 

7. Przyjęto i sprawdzono pod kątem zgodności z art. 152 ustawy Prawo ochrony środowiska 11 

zgłoszeń instalacji  mogących negatywnie oddziaływać na środowisko, z których emisja nie 

wymaga pozwolenia. 

8. Prowadzono postępowania wyjaśniające w stosunku 4 podmiotów : 

9. Prowadzenie działalności kontrolnej w stosunku do podmiotów, które uzyskały pozwolenie 

sektorowe. 

 

Zadania i kompetencje z zakresu prawa geologicznego i górniczego : 

1. Zatwierdzono decyzją administracyjną  projekty robót  geologicznych ze złożem kruszywa 

naturalnego, surowców ilastych oraz  w celu udokumentowania ujęcia wód podziemnych  -  13 

decyzji. 

2. Wszczęto postępowania i wydano 1 decyzję administracyjną w sprawie ustalenia opłaty 

eksploatacyjnej za wydobytą kopalinę ze złoża kruszywa naturalnego. 

3. Wszczęto postępowanie i wydano 1 decyzję administracyjną w sprawie ustalenia opłaty 

dodatkowej za wydobytą kopalinę poza obszarem obejmującym złoże kruszywa naturalnego. 

4. Przyjęto i rozpatrzono wnioski oraz wydano decyzje koncesyjne na wydobywanie kopalin ze złóż 

kruszyw naturalnych oraz surowców ilastych – 2 decyzje . 

5. Przyjęto wnioski i wydano decyzję orzekające o przeniesieniu koncesji na wydobywanie kopaliny 

ze złoża kruszywa naturalnego, na rzecz innego przedsiębiorcy – 2 decyzje 

6. Przyjęto zawiadomieniem zgłoszenie projektu robót geologicznych na wykonanie otworów dla 

wykorzystania ciepła ziemi  - 3 zawiadomienia. 

7. Zatwierdzono decyzją administracyjną Dokumentację Geologiczną złóż kruszyw naturalnych  

w kat. C1    - 3  decyzje.  

8. Wykonano przeglądy zakładów górniczych posiadających koncesje na eksploatację kopalin 

zgodnie z harmonogramem rocznym. 

9. W ramach nadzoru geologicznego i górniczego w 2019 r. nie stwierdzono na terenie powiatu 

nielegalnego wydobycia kopalin. 

10. Przyjęto , rozpatrzono i wydano zaświadczenia dot. 3 wnioski z zapytaniem Krajowego Ośrodka 

Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Poznaniu Sekcja Zamiejscowa w Przygodzicach, czy 

działki gruntowe przeznaczone na sprzedaż posiadają udokumentowane zasoby złóż kopalin 

pospolitych 

 

Zadania i kompetencje z zakresu prawa wodnego : 

1. Uczestnictwo w corocznych Walnych Zgromadzeniach delegatów poszczególnych spółek 

wodnych. 

2. Przyjęto i rozpatrzono 4 wnioski spółek wodnych o udzielenie dotacji z przeznaczeniem na 

realizację zadań z zakresu utrzymania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych. 

3. Opracowano umowy dotacji celowej na realizację zadań z zakresu utrzymania urządzeń 
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melioracji wodnych szczegółowych. 

4. Przyjęto rozliczenia finansowe wraz ze sprawozdaniem z realizacji zadań w ramach dotacji 

celowej dla spółek wodnych, w zakresie utrzymania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych. 

5. W ramach uprawnień nadzorczych Starosty nad spółkami wodnymi prowadzono postępowanie 

wyjaśniające dot. Spółki Wodnej Strzegowa, zakończone decyzjami SKO w sprawie umorzenia 

postępowania. 

6. Współpraca ze znajdującymi się na terenie Powiatu Nadzorami Wodnymi Państwowego 

Przedsiębiorstwa Wodnego Wody Polskie. 

 

Zadania związane z rolnictwem: 

1. Współdziałano z jednostkami i organizacjami: Wielkopolską Izbą Rolniczą, Ośrodkiem Doradztwa 

Rolniczego, Powiatowym Lekarzem Weterynarii, ARiMR ; PIORiN, Stowarzyszeniem Sołtysów 

Województwa Wielkopolskiego (Piknik Sołtysów). 

2. Zorganizowano forum sołtysów powiatu ostrzeszowskiego. 

 

Zadania związane z realizacją budżetu powiatu, w zakresie wynikającym z art. 403 ust 1 ustawy 

Prawo ochrony środowiska, w tym między innymi: zakup budek lęgowych, znaczników do 

cechowania drewna, sadzonek drzew, nagród i pucharów, piskląt, czujników tlenku węgla, czujników 

jakości powietrza, toreb ekologicznych, ulotek edukacyjnych etc. 

 

Sprawy związane z kompetencjami wynikającymi z ustawy o lasach: 

1. W 2019 roku wydano  8  decyzji administracyjnych na przedwczesny wyrąb drzewostanów 

stanowiących własność osób fizycznych z równoczesnym nakazem odnowienia powierzchni  

w okresie do pięciu  lat  

2. Wydano 3 zezwolenia na zmianę lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa na użytek 

rolny. Ogólna powierzchnia lasu, która uległa zmianie w 2019 r. na użytek rolny wyniosła około 

1 ha.  

3. Nadzór  terenowy nad lasami prywatnymi na powierzchni  około 3 915 ha  w zasięgu 

terytorialnym  gmin: Ostrzeszów, Kobyla Góra, Mikstat, Doruchów  i Grabów nad Prosną część 

prowadził Pan Rafał Stodolski leśniczy ds. lasów prywatnych: wydano m.in.: 79 świadectw 

legalności pozyskania drewna, łączna masa pozyskanego drewna 3.266,71 m3 . 

4. Nadzór  terenowy nad lasami prywatnymi na  powierzchni  około 4 695 ha w zasięgu 

terytorialnym  gmin:  Czajków, Kraszewice i Grabów nad Prosną część dla miejscowości: 

Dębicze, Palaty oraz Giżyce prowadził Pan Krzysztof Marczak upoważniony leśniczy ds. lasów 

prywatnych: wydano m.in.: 114 świadectw legalności pozyskania drewna, łączna masa 

pozyskanego drewna 7.014,78 m3 . 

5. Zakupiono w firmie 10 tys. sztuk oznaczników do cechowania drewna. 

6. Wydano łącznie 615 zaświadczeń dla właścicieli lasów niestanowiących własności SP 

określających powierzchnię i wiek drzewostanu w celu przedłożenia organom skarbowym lub 

notariatom, że nieruchomość przeznaczona do zbycia nie jest lub jest objęta uproszczonym 

planem urządzenia lasu. 

7. Sporządzono i przesłano do GUS drogą elektroniczną sprawozdanie L - 03, o lasach 

stanowiących własność osób fizycznych i prawnych (poza Skarbem Państwa) za 2018r. oraz 

wybrane dane o lasach stanowiących własność osób fizycznych i prawnych( poza Skarbem 

Państwa) według  poszczególnych gmin.  
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8. Udzielano właścicielom lasów prywatnych pisemnych informacji o przeprowadzanych zabiegach 

pielęgnacyjnych z zakresu gospodarki leśnej pod nadzorem Starosty dla celów postępowań 

spadkowych.  

9. Prognozowano zagrożenie od brudnicy mniszki dla drzewostanów sosnowych stanowiących 

własność osób prywatnych we współpracy z  Nadleśnictwem Przedborów i Zakładem Ochrony 

Lasu w Czerwonaku za pomocą drzew lepowych, metodą  obserwacji samic brudnicy mniszki  

metodą transektu . 

10. Uzyskano zezwolenia Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin  

i Nasiennictwa na użycie preparatu Dymilin  w zabiegu agrolotniczym w lasach prywatnych 

położonych w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Antonin i zasięgu  terytorialnym 

Nadleśnictwa Syców na zwalczanie gradacji szkodników pierwotnych drzewostanów sosnowych. 

11. Prognozowano zagrożenie od strzygoni choinówki dla drzewostanów sosnowych stanowiących 

własność osób prywatnych  we współpracy z  Nadleśnictwem Przedborów i Zakładem  Ochrony 

Lasu w Czerwonaku.  

12. Prowadzono wśród posiadaczy lasów prywatnych akcję informacyjną  w sprawie występowania 

w  drzewostanach sosnowych  na terenie powiatu ostrzeszowskiego ognisk gradacyjnych 

kornika ostrozębnego (Ips acuminatus). 

13. Wystąpiono do ARMiR o udzielenie informacji o zalesionych w Ramach PROW 2014 -2020  

działkach  w ramach działania 221,, Zalesianie gruntów rolnych’ oraz działania 223,,Zalesianie 

gruntów innych niż rolne w kampanii 2013 r. ( jesień 2016 i wiosna 2017 r.). 

14. Podpisano  z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą  

w Poznaniu   dofinansowanie 85   %  12 732,66 zł  ) kosztów  opracowania   projektów 

uproszczonych planów urządzenia lasu i inwentaryzacji stanu lasów niestanowiących wł. Skarbu 

Państwa będących własnością osób fizycznych położonych w części gminy Kobyla Góra  

w miejscowościach: Ignaców, Marcinki ,Bałdowice, Mostki, Zmyślona Ligocka, Rybin i Bierzów  

na lata 2020 – 2029. 

15. Wyłoniono w drodze zamówienia publicznego wykonawcę w/w dokumentacji leśnej  

przedsiębiorstwo - opracowanie w/w dokumentacji leśnej na kwotę 12 732,66 zł . 

16.  Udzielano  na bieżąco  pisemnej  informacji o lasach nadzorowanych przez Starostę 

Ostrzeszowskiego innym organom i zainteresowanym tj. policji, sądom rejonowym, 

nadleśniczym, wójtom i burmistrzom, rzeczoznawcom majątkowym  itp. 

17.  Dokonywano zgłoszeń do Komendy Powiatowej Policji w sprawie nielegalnych pozyskań 

drewna z lasów prywatnych.  

18. Na bieżąco udzielano ustnego  instruktażu  właścicielom lasów prywatnych w sprawie 

prowadzenia  prawidłowej gospodarki leśnej w lasach prywatnych.  

19. Rozliczono z Wojewódzkim  Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w 

Poznaniu dofinansowanie około 49 % (21 803,04 zł  ) kosztów opracowania projektów 

uproszczonych planów urządzenia lasu i inwentaryzacji stanu lasów niestanowiących wł. Skarbu 

Państwa będących własnością osób fizycznych położonych w gm. Czajków, miejscowości 

Mielcuchy i części gminy Kobyla Góra w miejscowościach: Parzynów ,Myślniew, Kobyla Góra, 

Mostki, Ligota i Kuźnica Myślniewska na lata 2019-2028. 

Sprawy związane z kompetencjami wynikającymi z ustawy prawo łowieckie 

1. Rozliczono umowy dzierżawy obwodów łowieckich polnych na okres 1 kwiecień 2018 r. do 31 

marca 2019  r. z kołami łowieckimi. 
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2. Naliczono czynsz dzierżawny za wydzierżawienie obwodów łowieckich położonych na terenie 

powiatu na  i dokonano rozliczenia kwot czynszów dzierżawnych pomiędzy poszczególnymi  

jednostkami samorządowymi. 

3. Wydano  1 zezwolenie na posiadanie i hodowanie 2 chartów angielskich . 

 

Sprawy związane z kompetencjami wynikającymi z ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich. 

1. Co kwartał występowano do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa siedzibą  

w Warszawie z wnioskiem o przekazanie środków finansowych na wypłaty ekwiwalentów 

należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych  

i prowadzenie upraw leśnych. 

2. Otrzymane środki pieniężne od AR i MR, co miesiąc rozliczano na wypłaty ekwiwalentów dla 

poszczególnych właścicieli gruntów, którzy zalesili użytki rolne w 2002 r. i 2003 r. na łącznej 

powierzchni  89,22  ha. 

3. W 2019  r. rozdysponowano kwotę 233 448,83  zł na 40 właścicieli i współwłaścicieli  gruntów 

rolnych, za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych, co stanowi 

99,76%  realizacji planu wydatków na 2019 r. w Dziale 020, Rozdz. 02001, § 3030 różne wydatki 

na rzecz osób fizycznych. 

4. Powiadomiono pisemnie w miesiącu kwietniu2019 r. każdą osobę/osoby otrzymującą 

ekwiwalent o wysokości stawek ekwiwalentu za 1 ha zalesionej powierzchni obowiązującej  

w 2019 r, wysokości ekwiwalentu należnego  w 2019  r. oraz o wysokości wyrównania za I 

kwartał 2019 r. wypłaconego w kwietniu 2019 r.  

5. Przypomniano pisemnie osobom otrzymującym w/w ekwiwalent o obowiązku informowania 

Starosty Ostrzeszowskiego wszelkich zmianach mogących mieć wpływ na wypłatę ekwiwalentu 

tj. nabycie prawa do renty lub emerytury, sprzedaż zalesionego gruntu, przekazanego następcy 

,zmiana miejsca zamieszkania lub rachunku bankowego. 

6. Przeniesiono  w drodze  decyzji administracyjnych obowiązki związane z prowadzeniem  uprawy 

leśnej i związaną z tym wypłatę ekwiwalentu na rzecz nowych nabywców upraw leśnych 1 

sprawa. 

7. Przedłużono na podstawie aneksu nr 14 z dnia 7 listopada 2019 r. umowę nr 283/07200-

3018/DPK/02/05 z dnia 22 grudnia 2005 r. o przekazywanie przez AR i MR w Warszawie 

środków finansowych na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych  

i prowadzenie upraw leśnych ( aneks nr 13  z dnia 17 października   2018  r. ). 

8. Dokonywano w miarę możliwości i potrzeby wyrywkowej lustracji terenowej zalesionych 

gruntów rolnych w 2002 r. i 2003 r. i udzielano pisemnych odpowiedzi zainteresowanym 

właścicielom upraw leśnych założonych w 2002 r. i 2003 r.  

 

Sprawy związane z kompetencjami wynikającymi z ustawy o ochronie przyrody  

1. Prowadzono rejestr zwierząt zaliczonych do płazów, gadów, ptaków lub ssaków, a także osób 

prowadzących ich hodowlę podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii 

Europejskiej  ( CITES ).  

2. Wydawano  zaświadczenia w sprawie wpisu do rejestru zwierząt chronionych  na podstawie 

prawa Unii Europejskiej . 

3. Prowadzono 59 spraw o udzielenia zezwolenia bądź odmowy zezwolenia na wycinkę drzew lub 

krzewów z nieruchomości stanowiących własność gminy. Projekty zezwoleń na usunięcie drzew  

rosnących w obrębie  pasa drogowego drogi publicznej  uzgadniano z Regionalnym Dyrektorem 
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Ochrony Środowiska w Poznaniu. Wydanie  zezwolenia na wycinkę poszczególnego  drzewa lub 

krzewu  poprzedzone było oględzinami terenowymi  każdego drzewa oraz oględzinami 

zadrzewień  z zakresu występowania w obrębie zadrzewienia chronionych gatunków roślin, 

zwierząt i grzybów. 

4. wydano zezwolenie Wójtowi Gminy Kobyla Góra na usunięcie 255 drzew rosnących w obrębie 

pasa drogowego drogi Pisarzowice-Bałdowice-Słupia. Projekt zezwolenia był dwukrotnie 

uzgadniany z RDOŚ w Poznaniu.  

5. Wyrywkowo w miarę możliwości dokonano lustracji nasadzeń zastępczych wykonanych w 2018 r. 

przez poszczególne gminy i innych posiadaczy gruntów gminnych . 

6. Pisemnie przypomniano gminom o konieczności przeprowadzenia nasadzeń kompensacyjnych  

do dnia 31 grudnia 2019 r. w zamian za usunięte drzewa lub krzewy.  

 

WWyyddzziiaałł  ggeeooddeezzjjii,,  kkaarrttooggrraaffiiii,,  kkaattaassttrruu  ii  ggoossppooddaarrkkii  nniieerruucchhoommoośścciiaammii  

W zakresie geodezji, kartografii i katastru: 

1. Zrealizowano 6696 wniosków o udostępnianie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego  

i kartograficznego oraz wykonanie czynności określonych w art. 40b ust. 1 ustawy Prawo 

geodezyjne i kartograficzne, w tym: 

⎯ 762 wnioski o wydanie wypisu z rejestru gruntów oraz wyrysu z mapy ewidencyjnej; 

⎯ 504 wnioski o wydanie wypisów z rejestru gruntów; 

⎯ 1411 wniosków o wydanie uproszczonych wypisów z rejestru gruntów; 

⎯ 90 wniosków o wydanie wypisów z kartoteki budynków i lokali; 

⎯ 41 wniosków o wydanie wyrysu z mapy ewidencyjnej; 

⎯ 654 wnioski o udostępnienie kopii mapy ewidencji gruntów i budynków; 

⎯ 1273 wniosków o udostępnienie kopii mapy zasadniczej; 

⎯ 837 wniosków o udostępnienie kopii materiałów zasobu; 

⎯ 1069 wnioski o uwierzytelnienie dokumentów opracowanych przez wykonawców prac 

geodezyjnych lub prac kartograficznych; 

⎯ 55 wniosków o udostępnienie rejestru cen i wartości nieruchomości oraz wglądu do 

zbiorów dokumentów będących podstawą wpisu do ewidencji gruntów i  budynków. 

2. Przyjęto, zaewidencjonowano i udostępniono materiały zasobu dla 2230 zgłoszeń prac 

geodezyjnych. 

3. Zweryfikowano 2356 operatów technicznych przekazanych do państwowego zasobu 

geodezyjnego i kartograficznego przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego. 

4. Wprowadzono 2196 zmian do bazy danych obejmującej zbiory danych przestrzennych 

infrastruktury informacji przestrzennej prowadzonej dla obszaru powiatu. 

5. Przyjęto i zaewidencjonowano 2196 operatów technicznych przekazanych do zasobu 

geodezyjnych i kartograficznych. 

6. Przygotowano opis przedmiotu zamówienia dla prac geodezyjnych dotyczących: 

⎯ opracowania bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu GESUT dla gminy 

Mikstat oraz miasta i gminy Grabów nad Prosną; 

⎯ przeglądu i konserwacji znaków szczegółowej osnowy wysokościowej, oraz sporządzenie 

projektu technicznego szczegółowej osnowy geodezyjnej dla całego powiatu 



 RAPORT O STANIE POWIATU OSTRZESZOWSKIEGO ZA 2019 ROK 

 

84 | S t r o n a  

 

ostrzeszowskiego w celu dostosowania bazy danych szczegółowych osnów geodezyjnych 

(BDSOG) do obowiązujących przepisów. 

7. Udostępniono materiały zasobu i koordynowano realizację prac geodezyjnych dotyczących: 

⎯ opracowania bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu GESUT dla gminy 

Mikstat oraz miasta i gminy Grabów nad Prosną; 

⎯ przeglądu i konserwacji znaków szczegółowej osnowy wysokościowej, oraz sporządzenie 

projektu technicznego szczegółowej osnowy geodezyjnej dla całego powiatu 

ostrzeszowskiego w celu dostosowania bazy danych szczegółowych osnów geodezyjnych 

(BDSOG) do obowiązujących przepisów. 

8. Dokonano końcowego odbioru prac geodezyjnych dotyczących: 

⎯ opracowania bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu GESUT dla gminy 

Mikstat oraz miasta i gminy Grabów nad Prosną; 

⎯ przeglądu i konserwacji znaków szczegółowej osnowy wysokościowej, oraz sporządzenie 

projektu technicznego szczegółowej osnowy geodezyjnej dla całego powiatu 

ostrzeszowskiego w celu dostosowania bazy danych szczegółowych osnów geodezyjnych 

(BDSOG) do obowiązujących przepisów. 

9. Przeprowadzono 32 narady koordynacyjne dotyczące usytuowania projektowanych sieci 

uzbrojenia terenu. 

10. Przyjęto i zaewidencjonowano 179 wniosków o skoordynowanie usytuowania projektowanych 

sieci uzbrojenia terenu, z tego uzgodniono i wydano opinie dla  wszystkich złożonych 

dokumentacji projektowych. 

11. Wprowadzono 179 zmian do bazy danych w zakresie projektowanych sieci uzbrojenia terenu 

prowadzonej dla obszaru powiatu. 

12. Ustalono 9068 opłat za udostępnianie materiałów zasobu oraz wykonanie czynności określonych 

w art. 40b ust. 1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne i wydano taką samą ilość 

dokumentów obliczenia opłaty na kwotę 583.446,25 zł. 

13. Wprowadzono 4403 zmiany w danych operatu ewidencji gruntów i budynków. 

14. Wydano 5900 zawiadomień o zmianach w ewidencji gruntów i budynków do  zainteresowanych 

osób, właściwych organów w sprawach podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości, 

właściwego miejscowo sądu rejonowego prowadzącego księgi wieczyste, właściwego miejscowo 

organu statystycznego. 

15. Wprowadzono 573 zmian do rejestru cen i wartości nieruchomości. 

16. Wydano 262 zaświadczenia dotyczące nieruchomości, na wniosek osób fizycznych oraz organów 

administracji, na podstawie informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków. 

17. W sprawach z zakresu gleboznawczej klasyfikacji gruntów wszczęto 13 postępowań 

administracyjnych, które zakończono wydaniem decyzji administracyjnej. 

18. W sprawach z zakresu aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków wszczęto 24 

postępowania administracyjne, które zakończono wydaniem decyzji administracyjnej. 

19. Udzielono 50 pisemnych odpowiedzi i wyjaśnień na wnioski w sprawach geodezji oraz ewidencji 

gruntów i budynków. 

20. Zawarto porozumienie z Głównym Geodetą Kraju w sprawie współpracy przy tworzeniu  

i utrzymaniu wspólnych elementów infrastruktury technicznej dotyczącej publikacji danych 

ewidencji gruntów i budynków oraz sieci uzbrojenia terenu. 

21. W ramach współpracy z organami administracji rządowej oraz innymi instytucjami i  jednostkami 

sporządzono i przekazano: 
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⎯    kopie zabezpieczające bazy danych obejmującej zbiory danych przestrzennych 

infrastruktury informacji przestrzennej Wielkopolskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi 

Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego – za II półrocze 2018 roku oraz za I półrocze 2019 

roku; 

⎯    kopie bazy danych z ewidencji gruntów i budynków do budowy Zintegrowanego Systemu   

Zarządzania i Kontroli do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa za 

pośrednictwem Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego  

i Kartograficznego; 

⎯    dane z rejestru cen i wartości do Głównego Urzędu Statystycznego za IV kwartał 2018 roku 

oraz za I, II i III kwartał 2019 roku; 

⎯    dane z operatu ewidencji gruntów i budynków do zasilania Państwowego Rejestru Granic 

Wielkopolskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Nadzoru Geodezyjnego i  Kartograficznego 

za każdy miesiąc; 

⎯    zestawienie zbiorcze danych objętych ewidencją gruntów, budynków, lokali za  rok 2018 do 

Marszałka Województwa Wielkopolskiego; 

⎯    sprawozdania i analizy dotyczące powiatowego zasobu geodezyjnego i  kartograficznego dla 

potrzeb Wielkopolskiej Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz 

Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. 

22. Udostępniano dane z powiatowej bazy danych obejmujące zbiory danych przestrzennych 

infrastruktury informacji przestrzennej na żądanie organów administracji w zakresie niezbędnym 

do realizacji przez nie zadań publicznych. 

23. Przygotowano i zrealizowano 25 zamówień publicznych na zadania wykonywane przez wydział. 

24. Zakończono realizację projektu Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych Powiatu 

Ostrzeszowskiego w ramach WRPO na lata 2014-2020, w tym udzielano wyjaśnień na żądanie 

Instytucji Zarządzającej w związku ze złożonym wnioskiem końcowym. 

25. Przygotowano projekt planu finansowego na rok 2020 w zakresie dochodów i  wydatków 

realizowanych przez wydział. 

26. Zaplanowano na rok 2020 prace geodezyjno-kartograficzne dotyczące: 

⎯ opracowania bazy danych ewidencji budynków dla gminy Grabów nad Prosną oraz gminy  

Ostrzeszów; 

⎯ realizacji projektu technicznego szczegółowej geodezyjnej osnowy wysokościowej dla 

obszaru powiatu ostrzeszowskiego. 

 

W zakresie gospodarki nieruchomościami: 

1. Wszczęto 25 postępowań administracyjnych w sprawie odszkodowania za zajęcie nieruchomości 

pod drogi publiczne. 

2. Dla 6 spraw z zakresu przejmowania nieruchomości na Skarb Państwa zawnioskowano o wpis 

prawa w księdze wieczystej, uzgodnienie treści księgi wieczystej. 

3. Opłaty za użytkowanie wieczyste: 

⎯ 5 naliczeń opłaty rocznej; 

⎯ 1 zmiana terminu płatności; 

⎯ 43 aktualizacje opłaty rocznej na podstawie wartości nieruchomości. 

4. Rozpatrzono 91 spraw z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność. 
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5. Udzielono 30 pisemnych odpowiedzi w sprawach dotyczących komunalizacji nieruchomości 

Skarbu Państwa. 

6. W zakresie ochrony gruntów rolnych wydano: 

⎯ 292 decyzji dotyczących wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej, w tym 279 decyzji 

umarzających postępowanie; 

⎯ 27 postanowień informujących o gruntach podlegających ochronie; 

⎯ 373 uzgodnień do decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu; 

⎯ 7 pism dotyczących zmian w planie zagospodarowania przestrzennego. 

7. Przekazano na podstawie 3 zawartych umów nieruchomości powiatowe do korzystania  

w dzierżawę. 

8. Przekazywanie nieruchomości Skarbu Państwa do korzystania w dzierżawę lub najem: 

⎯ 4 rozwiązana umowy dzierżawy, 

⎯ 7 zawartych umów dzierżawy, 

⎯ 1 wniosek o przedłużenie umowy dzierżawy, 

⎯ 11 pism dotyczących gospodarowania gruntami. 

⎯ Ustalono dla 2 wniosków kierunki rekultywacji gruntów. 

9. Wydano 30 zezwoleń i zgód związanych z wycinką drzew i udostępnieniem nieruchomości Skarbu 

Państwa. 

10. Zawarto 47 umów na zakładanie, przeprowadzanie i wykonywanie na nieruchomościach Skarbu 

Państwa urządzeń technicznych. 

11. Rozpatrzono 15 spraw o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości, udostępnieniu 

nieruchomości w celu realizacji inwestycji liniowych, o zwrot nieruchomości, wywłaszczenie 

nieruchomości. 

12. Udzielono 12 odpowiedzi i sporządzono 2 zestawienia w zakresie czynszu dzierżawnego za 

nieruchomości stanowiące własność Powiatu oraz Skarbu Państwa dla Wydziału Finansowego. 

13. Udzielono 99 pisemnych odpowiedzi i wyjaśnień na wnioski w sprawach gospodarowania 

nieruchomościami Skarbu Państwa i Powiatu. 

14. Sporządzono sprawozdania i zestawienia dotyczące nieruchomości: 

⎯ stan mienia komunalnego Powiatu Ostrzeszowskiego za rok 2019; 

⎯ stan gruntów jednostek powiatowych i ich wartość na dzień 01.01.2019r., 

⎯ wykaz gruntów w użytkowaniu wieczystym i trwałym zarządzie na dzień 01.01.2019r., 

⎯ wykaz gruntów Skarbu Państwa do zasilenia Krajowego Zasobu Nieruchomości, 

⎯ wykaz z kwotami czynszu dzierżawnego za nieruchomości stanowiące własność Powiatu 

Ostrzeszowskiego, 

⎯ wykaz z kwotami czynszu dzierżawnego za nieruchomości stanowiące własność Skarbu 

Państwa, 

⎯ sprawozdania z ochrony gruntów – RW11 i RW12. 

 

 

WWyyddzziiaałł  zzaarrzząąddzzaanniiaa  ddrrooggaammii  ppoowwiiaattoowwyymmii 

Sprawy administracyjne 

1. Rozpatrzono 6  wniosków roszczeniowych z tytułu szkód powstałych na drogach powiatowych. 

Łączna kwota  wypłaconych  odszkodowań to  3 297,35 zł.  
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2. Przeprowadzono postępowania administracyjne w wyniku czego wydano 166 decyzji z tytułu 

wydania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, budowę i przebudowę zjazdów z dróg na kwotę 

109 062 zł. Postępowanie w zakresie pobierania opłat za umieszczenie urządzeń obcych w pasie 

drogowym przyniosło wpływy wraz z opłatami rocznymi w kwocie 79 269 zł. 

3. Wydano 18 decyzji zezwoleń na przejazd pojazdów lub zespołów pojazdów, których masa, 

nacisk osi lub wymiary wraz z ładunkiem lub bez ładunku  są większe od dopuszczalnych na 

kwotę  7 600 zł 

4. Czynnie uczestniczono w posiedzeniach Komisji ds. Zarządzania Ruchem. 

5. Koordynowano roboty w pasie drogowym w wyniku czego uzgodniono 132 technicznych 

projektów budowlanych i wydano 73 opinii dla Zarządu Powiatu. 

6. WZDP uczestniczył w posiedzeniach Zespołu Uzgodnień Dokumentacji Projektowej,. 

7. Przeprowadzono okresowe kontrole stanu dróg powiatowych i drogowych obiektów 

inżynierskich z uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego. Jeden 

raz na kwartał sporządzano protokoły  z kontroli stanu dróg i przekazywano do wiadomości  

z zarządowi powiatu, w dzienniku objazdów dróg odnotowywano obowiązkowe objazdy dróg, 

dla każdej drogi 2 razy w miesiącu. Na bieżąco kontrolowano drogi pod względem nielegalnego 

zajmowania pasa drogowego oraz zagrożeń bezpieczeństwa ruchu, wykorzystując przy tym 

informacje od innych służb, takich jak : policja i straż pożarna. 

8. Gospodarowano nieruchomościami zajętymi pod pasy drogowe dróg powiatowych                                     

w  ramach posiadanego prawa  do  tych  nieruchomości – przeprowadzono 60 spraw 

granicznych na gruncie (rozgraniczenia działek).    

9. Powadzono dalsze  prace nad skompletowaniem i uaktualnieniem ewidencji dróg  i mostów, 

oznakowania sieci dróg, zgodnie z Rozp. Min. Tr. i Gosp. Morskiej z dn. 28 lutego 2000 r.  

w sprawie numeracji  i ewidencji dróg oraz obiektów mostowych oraz udostępniano ja na 

żądanie uprawnionym organom. 

10. Prowadzono miesięczne rozliczenia robót Obwodu Drogowego oraz materiałów i paliwa. 

11. Przygotowywano plany wycinki drzew oraz uzyskano zgody na wycinkę drzew w pasie 

drogowym na rok następny. 

12. Wykonano 5 projektów na zmianę organizacji ruchu 

13. Rozstrzygnięto 230 interwencji telefonicznych 

14. Sporządzano terminowo wymagane ustawą informacje:  

⎯ drogach publicznych oraz przekazywano je do  Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych  

i Autostrad Warszawa, WZDW Poznań 

⎯ sprawozdanie o pojazdach i maszynach 

⎯ sprawozdanie o zadrzewieniu (GUS) 

⎯  informację o ilości zużytych paliw, opału oraz odprowadzanych wód opadowych. 

15. przygotowano i przeprowadzono 16 postępowań przetargowych o wartości szacunkowej 

powyżej 30 000 euro oraz 34 postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, których 

wartość nie przekraczała wyrażonej w złotych poniżej 30 000 euro na roboty budowlane, usługi 

oraz zakup materiałów i wyposażenia. 
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WWyyddzziiaałł  oośśwwiiaattyy,,  sspprraaww  eeuurrooppeejjsskkiicchh,,  pprroommooccjjii  ii  rroozzwwoojjuu  

 
W zakresie oświaty: 

1. Wydane decyzje, opracowania, zestawienia zbiorcze: 

⎯ Organizacja nauczania indywidualnego  i zajęć wyrównawczych 

▪ I Liceum Ogólnokształcące  - 5 

▪ Zespół Szkół Nr 1 - 7   

▪ Zespół Szkół Nr 2 - 12 

▪ SOSzW - 5   

2. Wydane skierowania, decyzje i wyjaśnienia celem kontynuowania dalszej nauki - 18,  

w tym: 

⎯ decyzja skierowania do Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych i Młodzieżowych 

Ośrodków Socjoterapii – 9 

⎯ decyzja skierowania do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego – wydano skierowanie na 

podstawie postanowienia Sądu Rejonowego- III Wydz. Rodzinny i Nieletnich Ostrzeszowie  –  

8 

⎯ wyjaśnienie przekazane rodzicom w sprawie w skierowania syna - 1 

3.  Wydane decyzje  - 17, w tym: 

⎯ zmiany w rejestrze klubów sportowych – 4 

⎯ wykreślenia z Rejestru Klubów Sportowych i Stowarzyszeń Kultury Fizycznej - 10 

⎯ decyzja rejestracji Klubów Sportowych -  3                 

4.  Wydane zaświadczenia  -  32, wyciąg z rejestru stowarzyszeń uczniowskich klubów sportowych 

oraz stowarzyszeń kultury fizycznej Starostwa Powiatowego w Ostrzeszowie - 32 

5. Wnioski o nagrody i odznaczenia 14. Nagroda Starosty Ostrzeszowskiego - 14 

6. Wnioski o dodatki dla dyrektorów szkół (zbiorcze) – 2, w tym: 

⎯ przygotowanie na Zarząd Powiatu propozycji dodatków funkcyjnych - 1 

⎯ przygotowanie na Zarząd Powiatu propozycji dodatków motywacyjnych - 1 

7. Zestawienia finansowe i podział środków na placówki 

⎯ rozliczenie i przesłanie do Kuratorium Oświaty dotacji celowych za 2019 r. 

⎯ zweryfikowanie zakresu zadań edukacyjnych (w oparciu o sprawozdawczość SIO ) danych 

opracowanych  przez MEN,  

⎯ opracowanie na podstawie „Metryczki subwencji oświatowej 2019” zestawienia zbiorczego 

dotyczące subwencji oświatowej na 2019 r. na poszczególne typy szkół, 

⎯ opracowanie na podstawie liczby uczniów (SIO stan na 30 września 2019 r.) projektu budżetu 

na 2020 r. dla szkół i placówek oświatowo-wychowawczych, 

⎯ sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach 

awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego  

za 2019 r. 

8.  Działania Wydziału w zakresie  Systemu Informacji Oświatowej:  

⎯ dokonanie rejestracji oraz likwidacji szkół  w RSPO, 

⎯ bieżąca analiza zestawień zbiorczych dotyczących danych o placówkach oświatowych, 

zatrudnieniu nauczycieli oraz uczniach  mających wpływ na wysokość subwencji oświatowej- 

na 2020 r. 



 RAPORT O STANIE POWIATU OSTRZESZOWSKIEGO ZA 2019 ROK 

 

89 | S t r o n a  

 

⎯ bieżące wprowadzanie zmian danych szkół i placówek oświatowych do bazy danych 

(zmodernizowanego SIO) oraz przekazywanie danych do Rejestru Szkół i Placówek 

Oświatowych (RSPO), 

⎯ bieżące rozpatrywanie wniosków oraz wydanie upoważnienia do dostępu do bazy danych SIO 

przez dyrektorów szkół i placówek i wskazanych pracowników szkół. 

9. Opracowanie zestawień zbiorczych:  

⎯ Sporządzanie comiesięcznego zapotrzebowania na środki na opłacenie składek na 

obowiązkowe ubezpieczenia zdrowotne uczniów i wychowanków Domu Dziecka.  

⎯ Sporządzenie propozycji dodatków funkcyjnych i motywacyjnych dla dyrektorów szkół. 

⎯ Sporządzenie miesięcznych zestawień zbiorczych (na podstawie list płac) dotyczących 

wynagrodzeń wraz z pochodnymi nauczycieli i pracowników administracyjno-obsługowych. 

⎯ Przygotowanie zestawienia zbiorczego 0,8% odpisu na nagrody z okazji Dnia Edukacji 

Narodowej w 2019 r. 

⎯ Przygotowanie zaproszeń i listów gratulacyjnych z okazji DEN. 

⎯ Sporządzenie zestawienia danych dotyczących liczby nauczycieli zatrudnionych  

w szkołach ponadgimnazjalnych w powiecie w roku szkolnym 2019/20.  

⎯ Przygotowanie na Zarząd Powiatu zestawienia wysokości dotacji dla szkoły niepublicznej na 

2019 rok. 

⎯ Przygotowanie ankiety dla uczniów III klas gimnazjalnych  oraz uczniów klas VIII szkół 

podstawowych i sporządzenie zestawienia zbiorczego dotyczącego wyboru kierunku 

kształcenia. 

⎯ Przygotowanie na Zarząd Powiatu propozycji kierunków kształcenia w klasach pierwszych  

na rok szkolny 2019/2020. 

⎯ Przygotowanie zaproszeń dla dyrektorów gimnazjów, burmistrzów i wójtów związanych  

z dniem otwartych drzwi do szkół (15 i 18 .03.2019 r.). 

⎯ Zestawienie zbiorcze naboru uczniów do klas I szkół ponadpodstawowych w roku szkolnym 

2019/2020. 

⎯ Przygotowanie informacji dotyczącej organizacji nowego roku szkolnego 2019/2020 

⎯ Przygotowanie informacji zbiorczych dotyczących projektów organizacyjnych na rok        

szkolny 2019/2020. 

⎯ Przekazanie w maju 2019 arkuszy projektów organizacyjnych do Delegatury Kuratorium 

Oświaty w Kaliszu oraz we wrześniu aneksów arkuszy projektów, w celu uzyskania  opinii 

organu nadzoru pedagogicznego. 

⎯ Opracowanie zestawień dotyczących pisemnych egzaminów maturalnych.  

⎯ Analiza wyników maturalnych, 

⎯ Opracowanie oraz przedstawienie na Komisji Oświaty „Informacji o stanie realizacji zadań 

oświatowych w Powiecie Ostrzeszowskim w roku szkolnym 2018/2019”, 

⎯ Przygotowanie bieżących materiałów na Zarząd Powiatu dotyczących spraw oświatowych, 

⎯ Realizacja projektu ERASMUS + - ZS Nr 1, ZS Nr 2. 

10. Stypendia  Marszałka  Województwa  Wielkopolskiego: 

⎯ weryfikacja złożonych wniosków - 19 uczniów  

⎯ weryfikacja złożonych wniosków - 13 studentów 

⎯ przyznane stypendia - 16  uczniów  

⎯ przyznane stypendia - 13 studentów 
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11. Nagrody edukacyjno- motywacyjne Starosty  Ostrzeszowskiego  

⎯ Zebranie wniosków ze szkół o  nagrody edukacyjno-motywacyjne Starosty Ostrzeszowskiego  

i ich sprawdzenie pod względem formalnym i merytorycznym, w kategoriach: 

▪ za wybitne osiągnięcia w nauce, 

▪ za wybitne osiągnięcia artystyczne, 

▪ za wybitne osiągnięcia w sporcie. 

⎯ Przygotowanie na Zarząd Powiatu dokumentacji związanej z przyznaniem i wręczeniem 

nagród edukacyjno- motywacyjnych – dla 42 uczniów 

12. Stypendium Starosty Ostrzeszowskiego 

⎯ Zebranie wniosków o stypendium i ich sprawdzenie pod względem formalnym  

i merytorycznym.  

⎯ Przygotowanie na Zarząd Powiatu pełnej dokumentacji związanej z przyznaniem stypendium 

Starosty  Ostrzeszowskiego. 

⎯ Przygotowanie decyzji o przyznanym stypendium na rok szkolny 2019/2020     

⎯ Uroczyste wręczenie Stypendium Starosty Ostrzeszowskiego na sesji Rady Powiatu  w dniu  

11 grudnia 2019 roku. 

13. Powiat Ostrzeszowski pozyskał dodatkowo w 2019 r. ze środków 0,4 % rezerwy części oświatowej 

subwencji ogólnej dla JST  kwotę 75 000,00 zł . 

1) W dniu 27.05.2019 r. przesłano wniosek do Departamentu Współpracy z Samorządem 

Terytorialnym MEN w Warszawie o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej  

z 0,4 % rezerwy w 2019 r. z tytułu dofinansowania doposażenia pomieszczeń do nauki 

pozyskanych w wyniku adaptacji– Zespół Szkół nr 2   

2) Decyzją Ministra Finansów z dnia 27.08.2019 r. zwiększono część oświatową subwencji ogólnej 

dla Powiatu o kwotę 30.000,00 zł na dofinansowanie kosztów związanych  

z doposażeniem dwóch pomieszczenia w  Zespole Szkół Nr 2 w Ostrzeszowie. 

3) 18.09.2019 r. wystąpiono do Departamentu Współpracy z Samorządem Terytorialnym MEN  

w Warszawie o zwiększenie o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z 0,4 % rezerwy w 

2019 r. z tytułu dofinansowania doposażenia pomieszczeń do nauki pozyskanych  

w wyniku adaptacji– Zespół Szkół nr 1   

4) Decyzją Ministra Finansów z dnia 22.11.2019 r. zwiększono część oświatową subwencji ogólnej 

dla Powiatu o kwotę 30.000,00 zł na dofinansowanie kosztów związanych  

z doposażeniem dwóch pomieszczenia w  Zespole Szkół nr 1 w Ostrzeszowie. 

5) W dniu 23.09.2019 r. przesłano wniosek do Departamentu Współpracy z Samorządem 

Terytorialnym MEN w Warszawie o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z 0,4 % 

rezerwy w 2019 r. z tytułu dofinansowania doposażenia pomieszczeń do nauki pozyskanych w 

wyniku adaptacji– Zespół Szkół nr 2   

6) Decyzją Ministra Finansów z dnia 22.11.2019 r. zwiększono część oświatową subwencji ogólnej 

dla Powiatu o kwotę 15.000,00 zł na dofinansowanie kosztów związanych  

z doposażeniem jednego pomieszczenia w  Zespole Szkół nr 2 w Ostrzeszowie. 

14. Ponadto pozyskano dotacje z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Ministerstwa Edukacji 

Narodowej na :   

⎯ dnia 25.04.2019  decyzją Wojewody Wielkopolskiego zwiększono plan dotacji celowych na 2019 

r. o kwotę 2 806 zł  na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego,  
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⎯ 09.05.2019  decyzją Wojewody Wielkopolskiego zwiększono plan dotacji celowych na 2019 r. o 

kwotę 4 000 zł  z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – zakup książek dla biblioteki w  

Specjalnym Ośrodku szkolno-Wychowawczym w Ostrzeszowie.  

⎯ dotacja na opłacenie składek na obowiązkowe ubezpieczenia zdrowotne uczniów  

i wychowanków  w 2019 r. w wysokości  – 16 405,20 zł ,  

⎯ dnia 07.08.2019  i 14.10.2020 decyzją Wojewody Wielkopolskiego zwiększono plan dotacji 

celowych na 2019 r. o kwotę 8 809,14 zł na wyposażenie szkół podstawowych i gimnazjów  

w podręczniki i materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. 

⎯ dalsza realizacja zadań w zakresie administracji rządowej, wynikająca z programu 

kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” zadanie 2.4.  Priorytet II Programu - Utworzenie 

ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych ze szczególnym uwzględnieniem 

wczesnego wspomagania rozwoju dzieci od momentu wykrycia niepełnosprawności lub 

zagrożenia niepełnosprawności. Kwota dotacji na w 2019 r. wynosiła 78 00,00 zł 

 

W zakresie spraw europejskich promocji i rozwoju: 

1. Raportowanie projektu z monitorowania osiągniętych efektów ekologicznych w postaci redukcji 

gazów oraz emisji gazów cieplarnianych pn.: „Zarządzanie energią w budynkach użyteczności 

publicznej na terenie Powiatu Ostrzeszowskiego” w ramach konkursu ogłoszonego przez 

NFOŚiGW w Warszawie do Systemu Zielonych Inwestycji z projektem pn.: „Zarządzanie energią w 

budynkach użyteczności publicznej na terenie powiatu ostrzeszowskiego” dofinansowanego  

w formie dotacji ze środków zgromadzonych na rachunku klimatycznym NFOŚ i GW. Ukończenie 

rzeczowej realizacji projektu nastąpiło protokolarnie w dniu 12 lutego 2016 roku. Od chwili 

odbioru obowiązuje zgodnie z zawartą umową z NFOŚ i GW w Warszawie coroczne raportowanie 

w terminie do dnia 31 marca przez okres 5 lat tj. od 31.03.2016 r do 31.03.2021 r. wraz z opinią 

weryfikacyjną sporządzaną corocznie przez uprawnionego weryfikatora.  

2. Terminy gwarancji na roboty w zakresie branży sanitarnej oraz telemetrii oraz branży elektrycznej 

minęły, natomiast w zakresie branży budowlanej gwarancja obowiązuje do dnia 04.2020 roku. 

Wraz z upływem terminu gwarancji zostanie zwolniona kwota należytego wykonania robót 

stanowiąca zabezpieczenie Zamawiającego. 

3. Rozliczenie i zakończenie finansowe projektu  pod nazwą „Urządzenie ogólnodostępnego terenu 

rekreacyjnego przy Zespole Szkół nr 2 w Ostrzeszowie” zrealizowanego w ramach Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich, poddziałanie 19.2. Całkowita wartość projektu: 285 339,68 zł, 

dofinansowanie  167 371,08 zł.  Przedmiotem zamówienia było urządzenie ogólnodostępnego 

terenu rekreacyjnego przy ZS Nr 2 w Ostrzeszowie. Bezpośrednio po dokonaniu odbioru 

końcowego robót Wydział wystąpił z wnioskiem o płatność do Departamentu Programu Rozwoju 

obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Wypłatę 

dofinansowania poprzedziła szczegółowa kontrola na miejscu.  

4. Zakończono realizację projektu „Szatnia na medal” w Zespole Szkół Nr 1. Inwestycja miała na celu 

przede wszystkim poprawę funkcjonalności oraz zwiększenie komfortu i bezpieczeństwa 

higieniczno-sanitarnego użytkowników. Modernizacji zostały poddane 4 szatnie wraz  

z sanitariatami – w ramach przedsięwzięcia zwiększono liczbę toalet oraz powierzchnię szatni. 

Inwestycja wartości 121 819 złotych w połowie została sfinansowana z budżetu powiatu 

ostrzeszowskiego, a w połowie ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Wielkopolskiego w ramach projektu „Szatnia na medal”. Z efektów programu „Szatnia na medal” 

korzystają zarówno uczniowie szkoły w czasie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, jak i kluby 
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sportowe. Projekt remontu i modernizacji szatni i toalet przy Zespole Szkół nr 1 opracował 

Wydział Oświaty, Spraw Europejskich, Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego we 

współpracy z dyrekcją szkoły. 

6. Opracowano i złożono wniosek p.n.:  Konferencja "Aktywni 50 plus" - wymiana doświadczeń nt. 

roli  aktywności fizycznej obywateli UE 50 plus” o dofinansowanie do Fundacji Współpracy 

Polsko-Niemieckiej. Całkowita wartość projektu kwota 11 668.00 zł. Głównym założeniem 

projektu była promocja aktywności fizycznej u osób 50 plus. W tym celu miała być zorganizowana 

konferencja nt. doświadczeń i dobrych praktyk obu partnerów w tej materii jak również 

zacieśnianie współpracy obu krajów. Projekt został oceniony pozytywnie, jednak z powodu braku 

środków nie uzyskał dofinansowania. 

 

W zakresie promocji powiatu: 

1. prace przygotowawcze do wydania pierwszego numeru bezpłatnego Magazynu Powiatowego, 

2. wydanie ściennego kalendarza powiatowego na 2020 rok w nakładzie 500 szt., 

3. przygotowanie projektów graficznych wyklejek na tablice informacyjno-promocyjne (bilbordy). 

4. promowanie przedsiębiorstw Powiatu Ostrzeszowskiego w ramach  konkursu Gospodarczo-

Samorządowy HIT Regionów, 

5. zgłoszenie obiektu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przy ulicy Zamkowej 17 do 

Ogólnopolskiego Konkursu Modernizacja Roku 2018 – XXIII EDYCJA.  

6. Wsparcie merytoryczne grona uczniów i studentów zgłaszających się do Wydziału Spraw 

Europejskich, Promocji i Rozwoju w celu uzyskania informacji dotyczących realizacji projektów 

unijnych i promocji powiatu, które wykorzystują do opracowań prac licencjackich lub 

magisterskich. 

7. Współpraca z lokalnymi mediami takimi jak: Czas Ostrzeszowski, Puls Tygodnia, TV PROART, RC 

FM, Radio SUD, Nasze Strony Ostrzeszowskie, Radio Poznań. 

8. Aktualizacja bazy danych o wolnych obiektach oraz gruntach do sprzedaży lub dzierżawy. 

9. Współpraca z Ostrzeszowską Lokalną Grupą Działania, Towarzystwem Miłośników Kolei 

Ostrzeszów-Namysłaki, szkołami ponadgimnazjalnymi z terenu Powiatu Ostrzeszowskiego, DPS-

mi oraz z poszczególnymi gminami na terenie powiatu.  

10. opracowano projekt (dobór zdjęć, tematyki i grafiki) powiatowego kalendarza ściennego 

na 2020 rok, który został wydany w nakładzie 500 szt.   

11. Cykliczna aktualizacja dwóch tablic informacyjno-promocyjnych (bilbordów) przy drodze krajowej 

nr 11( bieżąca wymiana tematyczna grafiki w ciągu roku kalendarzowego wg potrzeb). 

12. Realizacja bieżących zadań Stowarzyszenia Inicjatyw Powiatowych wynikających ze statutu takich 

jak  sprawozdawczość, dokonywanie płatności, organizowanie i dokumentowanie posiedzeń, 

realizacja podjętych uchwał, organizacja XX charytatywnego Balu Starosty, organizacja imprez 

sportowych itp.), w tym: zakup gadżetów i publikacji promujących powiat ostrzeszowski w 

oparciu o projekty i pomysły pracowników wydziału, Zakup nowości wydawniczych o treściach 

patriotycznych takich jak: „Mała księga patrioty”, „100 polskich patriotów”, „Wielcy Polacy” itp., 

udział pracowników wydziału w szkoleniach tematycznych. 

13.  Monitorowanie możliwości pozyskania funduszy zewnętrznych. 
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WWyyddzziiaałł  ffiinnaannssoowwyy  

1. Przygotowanie i sporządzenie sprawozdawczości budżetowej za 2018 rok oraz bieżącej  

w 2019 roku. 

2. Przygotowanie i sporządzenie sprawozdania finansowego Starostwa Powiatowego za 2018 

rok: 

⎯ bilans  

⎯ rachunek zysków i strat 

⎯ zestawienie zmian funduszu 

3. Przygotowanie i sporządzenie sprawozdania finansowego powiatu za 2018 rok: 

⎯ bilans z wykonania budżetu powiatu 

⎯ łączne bilanse wszystkich jednostek 

⎯ łączne zestawieni rachunków i strat 

⎯ łączne zestawienie zmian funduszu 

⎯ bilans skonsolidowany powiatu ostrzeszowskiego 

4. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 rok. 

5. Informacja o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2019 roku. 

6. Przygotowanie projektu budżetu na 2020 rok. 

7. Przygotowanie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2023. 

8. Przygotowanie projektów uchwał w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2018 rok oraz w 

Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2022. 

9. Prowadzenie rachunkowości budżetowej Starostwa Powiatowego i Powiatu. 

10. Prowadzenie scentralizowanego podatku VAT. 

 

PPoowwiiaattoowwyy  rrzzeecczznniikk  kkoonnssuummeennttóóww  

Działalność rzecznika w 2019 roku polegała na świadczeniu konsumentom pomocy prawnej: 

⎯ udzielaniu telefonicznych, osobistych i e-mailowych porad, 

⎯ pomocy w przygotowaniu reklamacji, pism, i wyjaśnień, 

⎯ analizy umów, pism i wystąpień przedsiębiorców do konsumentów, 

⎯ pomocy w przygotowaniu pism i wystąpień do przedsiębiorców, 

⎯ wystąpień telefonicznych i pisemnych do przedsiębiorców.  

 

W 2019 roku rzecznik udzielił 299 porad i informacji prawnych. W większości zgłaszanych spraw 

konsument był informowany o możliwościach rozwiązania problemu podczas trwania spotkania lub 

rozmowy telefonicznej. 
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VVIIIIII..  KKAALLEENNDDAARRIIUUMM  WWYYDDAARRZZEEŃŃ  

  

⎯ 4.01.2019 r. powołanie Powiatowej Rady Rynku Pracy. 

⎯ 7.01.2019 r. Uroczystość 100 rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego w ZS nr 1. 

⎯ 13.01.2019 r. XVII Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Starosty. 

⎯ 21.01.2019 r. uroczystość upamiętniająca wydarzenia „Krwawej Soboty”. 

⎯ 26.01.2019 r. XX jubileuszowy Bal Starosty. 

⎯ XII powiatowe święto kolęd i pastorałek w Kobylej Górze. 

⎯ 28.01.2019 r. spotkanie sołtysów z terenu powiatu ostrzeszowskiego. 

⎯ 5.02.2019 r. Debata oxfordzka w pałacu prezydenckim, w której brała udział drużyna I LO. 

⎯ 14.02.2019 Akademickie Targi edukacyjne w I Liceum ogólnokształcącym. 

⎯ 15.02.2019 r. uroczysta gala konkursu HIT Wielkopolski, na której laureatami zostały trzy firmy  

z terenu powiatu. 

⎯ 15.02.2019 r. finał konkursu „Czujka w domu – świetna sprawa tlenek węgla to nie zabawa”. 

⎯ 3.03.2019 r. ponowne wybory do Rady Powiatu (ponowne przeliczanie głosów w jednym  

z obwodów okręgu nr 2). 

⎯ 3.03.2019 r. XVIII Powiatowy festiwal Piosenki przedszkolnej. 

⎯ 5.03.2019 r. XI edycja kampanii „Transplantacja – jestem na TAK” w ZS nr 1. 

⎯ 7.03.2019 r. VII finał Powiatowego konkursu języka niemieckiego i angielskiego w I LO. 

⎯ 11.03.2019 r. Konferencja w starostwie nt. Rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego. 

⎯ 14.03.2019 r. Konferencja „szanse dla lokalnego rynku pracy” organizowana przez PUP. 

⎯ 15 i 18.03.2019 r .”drzwi otwarte” w ostrzeszowskich szkołach ponadpodstawowych. 

⎯ 19.03.2019 r. VI sesja rady powiatu – ślubowanie radnych wybranych w okręgu nr 2, wybór 

przewodniczącego rady. 

⎯ 29.03.2019 r. III konferencja „Kwitnące tulipany, niepełnosprawność – porozmawiajmy”  

w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym. 

⎯ 29.03.2019 r. uchwalenie przez radę powiatu „Strategii rozwiązywania problemów społecznych na 

lata 2019 – 2025”. 

⎯ 5.04.2019 r. jubileusz 50 lecia LKS ORKAN 

⎯ 6.04.2019 r. 55 Cross Ostrzeszowski 

⎯ 24.04.2019 r. konferencja w starostwie nt. programu „Czyste powietrze”. 

⎯ 4.05.2019 r. jubileusz 20-lecia samorządu powiatowego oraz 15-lecia członkostwa w UE – 

konferencja. 

⎯ 18.05.2019 r. XI Powiatowe Biegi „Pracujcie dalej”. 

⎯ 20.05.2019 r. przyjęcie przez radę powiatu sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok, 

dyskusja nt. raportu o stanie powiatu, udzielenie zarządowi absolutorium oraz wotum zaufania. 

⎯ 11.06.2019 r. X Powiatowa Spartakiada Osób Niepełnosprawnych i Osób +50”. 

⎯ 18.06.2019 r. jubileusz 15-lecia Warsztatu terapii Zajęciowej w Pisarzowicach. 

⎯ 21.06.2019 r. oddanie nowej linii diagnostycznej w stacji kontroli pojazdów w ZS nr 2. 

⎯ 23.06.2019 r. Powiatowy przegląd Zespołów Muzycznych w Czajkowie. 
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⎯ 28.06.2020 r. konferencja podsumowująca projekt realizowany przez Ostrzeszowskie 

centrum Zdrowia Sp. z o.o. dot. poprawy jakości opieki paliatywnej i długoterminowej  

w szpitalu. 

⎯ 30.06.2019 r. XIV Festiwal Pasztetników i Potraw z Gęsi. 

⎯ 30.06.2019 r. IX powiatowy przegląd orkiestr dętych w Czajkowie. 

⎯ 7.07.2019 r. VII Piknik Sołtysów w Kraszewicach. 

⎯ 23.07.2019 r. XXI Ogólnopolski plener malarski im. Antoniego Serbeńskiego – piknik malarski  

w Marszałkach. 

⎯ 24-25.07.2019 r. 23 pielgrzymka biegowa Ostrzeszów – Częstochowa. 

⎯ 30.07.2019 r. Powiatowe obchody święta Policji – 100 lecie państwowej policji. 

⎯ 14.09.2019 r. Święto Wojska Polskiego oraz 99 rocznica Bitwy warszawskiej. 

⎯ 25.08.2019 r. Dożynki powiatowe i gminne w Grabowie nad Prosną. 

⎯ 1.09.2019 r. XI sztafeta Ognia Pokoju Wieluń – Ostrzeszów. 

⎯ 2.09.2019 r. Obchody 80 rocznicy wybuchu II wojny światowej. 

⎯ 5.09.2019 r. uroczystość wręczenia nagród laureatom XXIII ogólnopolskiego konkursu 

Modernizacja roku 2018 r. – gala konkursowa na Zamku Królewskim w warszawie (wśród 

laureatów wyremontowany obiekt PCPR na ul Zamkowej 17 w Ostrzeszowie). 

⎯ 6.09. 2019 r. Biesiada na Dworze: spotkanie integracyjne „Autostopem dookoła świata” w DPS 

Kochłowy. 

⎯ Zakończenie projektu „Szatnia na medal” w ZS nr 1. 

⎯ 12.09.2019 r. konferencja „Efektywne doradztwo edukacyjno-zawodowe dla dzieci i młodzieży”  

w Zespole Szkół nr 1. 

⎯ 14.09.2019 r. Jubileusz 10 lat Stowarzyszenia Amazonki w Ostrzeszowie. 

⎯ 10.10.2019 r. przekazanie trzech nowo zakupionych samochodów do przewozu osób 

niepełnosprawnych domom pomocy społecznej. 

⎯ 13.10.2019 r. Wybory parlamentarne: Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Pani Katarzyna Sójka 

została wybrana Posłem na Sejm RP. 

⎯ 14.10.2019 r. uroczyste podsumowanie projektu „Moje doświadczenie zawodowe kluczem do 

sukcesu” w Zespole Szkół nr 1. 

⎯ 15.10.2019 r. Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej. 

⎯ 19.10.2019 r. zakończenie obchodów 50-lecia LKS ORKAN oraz Finał wielkopolskich Czwartków 

lekkoatletycznych. 

⎯ 21.10.2019 r. podpisanie umów na dotacje dla spółek wodnych. 

⎯ 24.10.2019 r. uroczyste podsumowanie praktyk zagranicznych w Zespole Szkół nr 2. 

⎯ 7.11.2019 r. podpisanie umów na dofinansowanie zadań drogowych w ramach Funduszu Dróg 

Samorządowych. 

⎯ 11.11.2019 r. Narodowe Święto Niepodległości. 

⎯ 14.11.2019 r. Podsumowanie mitingu lekkoatletycznego – Drużynowych Mistrzostw Polski z okazji 

jubileuszu 50-lecia LKS ORKAN. 

⎯ 17.11.2019 r. turniej szachowy z okazji Święta Niepodległości w starostwie. 

⎯ 21.11.2019 r. Obchody Dnia Pracownika Socjalnego w starostwie. 

⎯ 2.12.2019 r. wręczenie 100 czujek tlenku węgla dla mieszkańców powiatu w ramach akcji 

starostwa oraz PSP. 

⎯ 3.12.2019 r. spotkanie edukacyjne nt. białaczki i chorób szpiku. 

⎯ 4.12.2019 r. IX Dzień dawcy Szpiku. 

⎯ 4.12.2019 r. Powiatowy konkurs plastyczny „Podziel się życiem”. 
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⎯ 4.12.2019 r. XIX Powiatowy konkurs recytatorski „Jak kamień z serca”. 

⎯ 6.12.2019 r. Podsumowanie II diecezjalnego konkursu recytatorskiego w I LO. 

⎯ 8.12.2019 r. Finał powiatowy „Szlachetnej paczki 2019” w Sali sesyjnej starostwa. 

⎯ 9.12.2019 r. XIV sesja rady Powiatu – objęcie mandatu radnej przez Panią Joannę Krzyżańską – 

Hyłka. 

⎯ 10.12.2019 r. 75 rocznica dekonspiracji bunkra Armii Krajowej w Wygodzie Tokarskiej. 

⎯ 30.12.2019 r. uchwalenie budżetu powiatu ostrzeszowskiego na 2020 rok. 

⎯ 31.12.2019 r. ukazanie się pierwszego bezpłatnego numeru „Magazynu Powiatowego”. 
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IX. ZAKOŃCZENIE  

 

 

Dla samorządu powiatu ostrzeszowskiego rok 2019 był okresem, w którym udało się zrealizować 

wiele ważnych dla lokalnej społeczności przedsięwzięć, w tym przedsięwzięć realizowanych ze 

środków Unii Europejskiej. 

 

Do najważniejszych zrealizowanych zadań w 2019 r. należały: 

⎯ drogi:  

1) na realizację zadań drogowych, remontowo-inwestycyjnych na drogach powiatu 

wydatkowano w sumie 2.845.000,00 zł;  

2) 865.000,00 zł pozyskano z gmin jako pomoc finansową na realizację inwestycji, 

3) w ramach Funduszu Dróg Samorządowych rozpoczęto przebudowę dróg: 

a)  Grabów - Osiek (realizacja projektu 2019-2022, projekt o wartości 3.747.630 zł  

z dofinansowaniem w wysokości 1.873.819 zł.); 

b) Mikstat – Ostrzeszów (realizacja projektu 2019-2020, projekt o wartości 2.442.714 zł  

z dofinansowaniem w wysokości 1.221.557 zł.); 

⎯ szpital:  

1) powiat podwyższył w 2019 roku kapitał zakładowy spółki Ostrzeszowskie Centrum Zdrowia  

o kwotę 2.000.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe, w tym m.in. na remont  

i wyposażenie przychodni, 

2) od 1 kwietnia 2019 roku ratownictwo medyczne z mocy prawa weszło w struktury szpitala 

powiatowego. W związku z tym koniecznością stała się szybka adaptacja pomieszczeń. 

Remont obiektu byłej pralni na potrzeby ratownictwa medycznego i przychodni 

specjalistycznych kosztował 1.359.000,00 tys. zł; 

3) zakończenie rozbudowy strefy wejściowej z komunikacja pionową w OCZ sp. z o.o. (tzw. 

łącznik z windami) koszt: 2.491.000,00 zł; 

4) w szpitalu realizowane są projekty współfinansowane ze środków unijnych związane: 

a) z doposażeniem oddziału paliatywnego i zakładu opiekuńczo leczniczego (projekt o 

wartości 2.913.202,00 zł z dofinansowaniem w wysokości 2.078.078,00 zł), 

b) projekt dot. wdrożenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (projekt o wartości 

2.150.821,00 zł z dofinansowaniem w wysokości 1.828.198,00 zł.); 

 

⎯ szkoły ponadpodstawowe: 

1) rozpoczęto remont elewacji budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Ostrzeszowie, 

2) środki otrzymane w ramach subwencji oświatowej były niewystarczające w stosunku do potrzeb.  

Z budżetu powiatu zostały przekazane dodatkowe środki własne w ostatecznej  wysokości 

1.460.000 zł; 

3) w 2019 roku szkoły pozyskały znaczne środki finansowe (przede wszystkim  

z UE), na realizację projektów edukacyjnych, m.in. w ramach współpracy międzynarodowej.  
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⎯ domy pomocy społecznej: 

1) dofinansowano zakup nowych samochodów do przewozu osób niepełnosprawnych  w kwocie 

188.999,40 zł; 

2) środki otrzymane w ramach dotacji oraz środki własne były niewystarczające w stosunku do 

potrzeb w domach pomocy społecznej. W 2019 roku z budżetu powiatu zostały przekazane 

dodatkowe środki własne w wysokości 500.000,00 zł.  

 

Sytuacja w domach pomocy społecznej rzutowała na inne dziedziny działalności powiatu. Prawie 40% 

dochodów własnych powiatu stanowiły wpływy z usług, w tym środki wnoszone przez 

pensjonariuszy, które w całości są przeznaczane na utrzymanie domów i nie stanowią de facto, 

dochodu powiatu. 

Mimo to, w kryteriach przyznawania dofinansowania np. z Funduszu Dróg Samorządowych  

lub PROW, dochody dps’ów wliczane są do ogólnej puli dochodów powiatu, co powoduje, że powiat 

ostrzeszowski, na którego terenie funkcjonują aż 3 Domy, w kryterium dochodu na 1 mieszkańca jest 

jednym z zamożniejszych powiatów w Wielkopolsce i może liczyć jedynie na minimalne 50% 

dofinansowanie inwestycji, podczas gdy powiaty, które nie mają tak rozbudowanej sfery usług opieki 

społecznej otrzymują wyższe dofinansowania. 

Zarząd Powiatu, a następnie Rada Powiatu w stanowisku z 20 maja 2019 roku skierowała apel  

o nieuwzględnianie wpływów z usług w domach pomocy społecznej jako dochodów własnych 

powiatu – jako jednego z parametrów decydujących o wysokości przyznanej pomocy finansowej. 

Stanowisko skierowano do Prezesa Rady Ministrów, Wojewody oraz parlamentarzystów. Brak zmian 

w tym zakresie powoduje, że przy dużych projektach infrastrukturalnych powiat ma ograniczone 

możliwości ich realizacji, a wielkość przyznanego dofinansowania pozostaje najczęściej w sferze 

uznaniowości. 

 

W rok 2020 powiat ostrzeszowski wkroczył z niewielkim zadłużeniem budżetu. Z uwagi na strukturę 

dochodów powiat nie może zaciągnąć dużych zobowiązań finansowych, co utrudnia realizację 

większych przedsięwzięć. Jednocześnie struktura dochodów powiatu ze względu na niskie dochody 

własne oraz wydatki, wśród których dominują wydatki bieżące głównie na pomoc społeczną  

i oświatę, nie pozwala na szerszą inwestycyjną działalność samorządu.  

Niepokojący jest również wzrost kosztów bieżących powiatu w porównaniu z latami ubiegłymi  

i rosnące niedoszacowanie po stronie dochodów w takich dziedzinach jak pomoc społeczna i oświata, 

co skutkuje koniecznością dofinansowywania tych działalności z dochodów własnych. 

 

Ze względu na powyższe samorząd powiatowy pełni dla społeczności lokalnej w większym stopniu 

rolę usługodawcy niż inwestora. 

Niemniej, biorąc pod uwagę ubiegłoroczne założenia i plan finansowy powiatu, należy stwierdzić,  

że większość zamierzeń zaplanowanych do realizacji w 2019 roku lub też, których wykonanie 

obejmowało rok 2019 zostały w pełni zrealizowane. 

 

Przewodniczący Zarządu Powiatu 

w Ostrzeszowie 

/-/ Lech Janicki 

Ostrzeszów, czerwiec 2020 r 

 


