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I. WSTĘP DO RAPORTU
Konieczność opracowania raportu została wprowadzona do polskiego porządku prawnego
ustrojowego prawa samorządowego ustawą 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. 2018 poz. 130). Przy tym ma stanowić swoistego rodzaju
uzupełnienie procedury absolutoryjnej odnoszącej się w głównej mierze do spraw finansowych.
Raport z założenia jest podsumowaniem działalności organu wykonawczego w roku poprzednim,
w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady powiatu i budżetu
obywatelskiego.
Raport o stanie powiatu ostrzeszowskiego za 2020 rok został opracowany na podstawie art. 30a
Ustawy o samorządzie powiatowym (DZ. U. 2020 poz. 920 tj.). Zgodnie z obowiązującymi przepisami
mieszkańcom wspólnoty lokalnej przysługuje uprawnienie do udziału w debacie nad Raportem za rok
poprzedni. Raport powinien zostać przedstawiony radzie powiatu do dnia 31 maja, a rozpatrzony
podczas sesji związanej z podjęciem uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium
zarządowi powiatu. Należy jednak wspomnieć, że w roku poprzednim w związku z wystąpieniem
stanu epidemii na podstawie ustawy z dnia 14 maja 2020 roku o zmianie niektórych ustaw
w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 termin
przedstawienia radzie powiatu przedłużono o 60 dni – do dnia 30 lipca 2020 roku.
Tegoroczny Raport jest dokumentem przedstawiającym ustawowy obowiązek podsumowania
działalności zarządu powiatu w 2020 roku. Oprócz sprawozdania z realizacji polityk, programów,
strategii oraz uchwał rady powiatu przedstawiony zostanie szerszy zakres zadań wypełnianych przez
powiat ostrzeszowski.
Opracowanie obejmuje również działania związane z ograniczeniem rozprzestrzeniania epidemii
koronawirusa SARS-Cov-2 oraz pracy i organizacji instytucji powiatowych, w tym szpitala
powiatowego w warunkach epidemii COVID-19.
Takie rozwiązanie pozwala przedstawić społeczeństwu powiatu ostrzeszowskiego bogaty i rzetelny
materiał do analiz porównawczych, zarówno w poszczególnych dziedzinach, jak i kontekście całej
działalności powiatu, licząc, że wskaże pozytywne zmiany dokonujące się w naszym powiecie.

WŁADZE POWIATU
Organami powiatu są:
Rada Powiatu – jako organ stanowiący i kontrolny
Zarząd Powiatu – jako organ wykonawczy

SKŁAD VI KADENCJI RADY POWIATU W OSTRZESZOWIE W

2020 ROKU

1. Gatkowski Radosław
2. Grzyb Adam
Strona | 3

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Hebisz Stefan
Hemmerling Stanisław
Janicki Lech
Krzyżańska-Hyłka Joanna
Kubiak Ewa
Maciejewski Tomasz
Mickiewicz Adam
Mucha Jerzy
Powązka Marianna
Sikora Krystyna
Suchanecki Arkadiusz
Szymoniak-Staniszewska Małgorzata
Śmiatacz Ignacy
Świtoń Dariusz
Witkowska Zofia

ZARZĄD POWIATU W OSTRZESZOWIE
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
Do zadań zarządu powiatu należy w szczególności:
⎯ przygotowywanie projektów uchwał rady,
⎯ wykonywanie uchwał rady,
⎯ gospodarowanie mieniem powiatu,
⎯ wykonywanie budżetu powiatu,
⎯ zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych powiatu.
Zarząd 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.
Zarząd wykonuje zadania powiatu przy pomocy starostwa powiatowego oraz jednostek
organizacyjnych powiatu, w tym powiatowego urzędu pracy.

POWIATOWĄ ADMINISTRACJĘ ZESPO LONĄ STANOWIĄ:
1. starostwo powiatowe,
2. powiatowy urząd pracy,
3. jednostki organizacyjne stanowiące aparat pomocniczy kierowników powiatowych służb,
inspekcji i straży.
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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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II. PODSTAWOWE INFORMACJE O POWIECIE
OSTRZESZOWSKIM

Mapa nr 1: herb powiatu ostrzeszowskiego oraz jego położenie w województwie wielkopolskim1 (wyróżnione ciemnym

zielonym kolorem)

Powiat Ostrzeszowski o powierzchni 77 263 ha2 położony jest w południowej części województwa
wielkopolskiego, od północy graniczy z powiatami ostrowskim i kaliskim – ziemskim, od południa
z powiatem kępińskim oraz powiatem wieruszowskim w woj. łódzkim. Od wschodu z powiatem
sieradzkim, od zachodu z oleśnickim w woj. dolnośląskim.

1źródło:

https://mapa.targeo.pl/ostrzeszowski,669109/powiat
https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/teryt/tablica

2 źródło:
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Powiat ostrzeszowski składa się z 3 gmin miejsko-wiejskich: Grabów nad Prosną, Mikstat
i Ostrzeszów oraz 4 gmin wiejskich: Czajków, Doruchów, Kobyla Góra i Kraszewice. Siedzibą powiatu
jest miasto Ostrzeszów.
Dominującą formą gospodarki w powiecie jest przemysł oraz rolnictwo. Ważną rolę odgrywa także
turystyka, która jednak w 2020 roku poprzez ograniczenia pandemiczne nie mogła być w pełni
realizowana. Odwiedzając powiat warto zobaczyć liczne zespoły dworskie, folwarczne, pałacowe,
kościoły, walory przyrodnicze oraz zabytki Ostrzeszowa. Przez tereny powiatu przechodzi także kilka
samochodowych szlaków turystycznych.
Według danych GUS (Banku Danych Lokalnych)3 na dzień 30 czerwca 2020 roku powiat ostrzeszowski
zamieszkiwało 55.436 osób: kobiet 28.118, mężczyzn 27.318.
Wg miejsca zamieszkania:
⎯ w miastach mieszkało 17.810 osób: kobiet 9.318, mężczyzn 8.492
⎯ na wsiach mieszkało 37.626 osób: kobiet 18.800, mężczyzn 18.826
Gęstość zaludnienia wyniosła 72 osoby na 1 km2.
Odnotowano 302 urodzenia i 287 zgonów.
Migracje wewnętrzne na pobyt stały: napływ 256 osób, odpływ 330 osób (- 74 osoby).
Migracje zagraniczne na pobyt stały: imigracja 5 osób, emigracja 10 osób (- 5 osób).
Na koniec grudnia 2020 roku liczba osób bezrobotnych w powiecie wyniosła 1066 osób: 665 kobiet,
401 mężczyzn. W porównaniu do roku 2019 nastąpiło zwiększenie poziomu bezrobotnych o 67 osób.

Stopa bezrobocia w powiecie ostrzeszowskim w grudniu 2020 roku stanowiła wartość 4,3%,
w województwie 3,7%, w skali kraju 6,2%. Natomiast wielkość bezrobocia i poziom jego
wzrostu w poszczególnych gminach, w porównaniu do stanu sprzed roku przedstawia się
następująco:
Tabela nr 1. Wielkość bezrobocia w podziale na gminy – lata 2019 i 2020

Liczba bezrobotnych
wg stanu na:

Nazwa gminy

31 grudnia 2019 rok

31 grudnia 2020 rok

29
75
113
39
113
89
525
983

33
79
123
47
106
91
587
1066

Gmina Czajków
Gmina Doruchów
Gmina Kobyla Góra
Gmina Kraszewice
MiGm. Grabów n/Prosną
MiGm. Mikstat
MiGm. Ostrzeszów
RAZEM

3

źródło: https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/teryt/tablica
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III. DZIAŁALNOŚĆ ZARZĄDU POWIATU W 2020
ROKU W ZAKRESIE REALIZOWANYCH POLITYK,
PROGRAMÓW I STRATEGII
Zakres realizowanych polityk, programów i strategii został szczegółowo określony poprzez podjęte
uchwały rady powiatu – w 2020 roku, jak i latach poprzednich i dotyczył:
⎯ pomocy społecznej:
▪ Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla powiatu ostrzeszowskiego na
lata 2019-2025
▪ Trzyletni Program Rozwoju Pieczy Zastępczej;
▪ Trzyletni Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2021 - 2023
▪ Powiatowy Program psychologiczno-terapeutyczny dla osób stosujących przemoc
w rodzinie na lata 2018-2020;
▪ 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”
▪ Program Profilaktyczny Powiatu Ostrzeszowskiego na lata 2021-2025
„Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i ochrona ofiar przemocy w rodzinie”,
„Program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie” oraz
„Program psychologiczno-terapeutyczny dla osób stosujących przemoc w rodzinie”
▪ Powiatowy Program Pomocy Osobom Niepełnosprawnym na lata 2012-2020
⎯ współpracy z organizacjami pozarządowymi:
▪ Program współpracy powiatu ostrzeszowskiego z organizacjami pozarządowymi i
innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok
⎯ przeciwdziałania bezrobociu:
▪ 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 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 20142020
⎯ 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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POMOC SPOŁECZNA

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla powiatu ostrzeszowskiego na lata 20192025
Trzyletni Program Rozwoju Pieczy Zastępczej i jego kontynuacja w latach 2021 - 2023
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. Jest spójna z Trzyletnim Programem Rozwoju Pieczy Zastępczej.
Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych, ma charakter otwarty
i podlega ewaluacji w zależności od pojawiających się potrzeb i możliwości finansowych
powiatu w zakresie rozwoju pieczy zastępczej. Wynika także ze zmiany legislacyjnej w wyniku
wejścia w życie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 821).
Głównym motorem Strategii jest podejmowanie czynności zmierzających do skutecznej
pomocy rodzinie, mającej trudności opiekuńczo-wychowawcze, a koniecznością tej sytuacji
jest ochrona dzieci.
Strategia wskazuje, że skuteczna pomoc jest możliwa w przypadku, kiedy zostanie osiągnięta
współpraca wszystkich osób, instytucji i organizacji pracującymi z dziećmi i rodziną.
Monitorowanie rozwiązywania problemów społecznych, jak również Trzyletniego Programu
Rozwoju Pieczy Zastępczej w powiecie ostrzeszowskim odbywa się na podstawie
sporządzanej sprawozdawczości z wykonania zadań oraz analizy zbieranych informacji.

W roku 2020 na terenie powiatu ostrzeszowskiego funkcjonowało 58 rodzin zastępczych
(4 rodziny więcej w stosunku do roku 2019), w których przebywało 87 dzieci (7 dzieci więcej
w stosunku do roku 2019)
⎯ 33 rodziny zastępcze spokrewnione, w których przebywało 40 dzieci,
⎯ 21 rodzin niezawodowych, w których przebywało 27 dzieci,
⎯ 3 zawodowe rodziny zastępcze, w których przebywało 13 dzieci,
⎯ 1 Rodzinny Dom Dziecka, w której przebywało 7 dzieci.
Wykres przedstawiony poniżej wskazuje liczbę rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie
powiatu ostrzeszowskiego w latach 2015 – 2020 w okresie od stycznia do grudnia każdego
roku.
Wykres nr 1. liczbę rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie powiatu ostrzeszowskiego w latach 2015 – 2020
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W ubiegłym roku na terenie powiatu utworzono prawomocnymi postanowieniami sądu 11
rodzin zastępczych (8 rodzin zastępczych w 2019 roku), w których zostało umieszczonych 13
dzieci pozbawionych częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej.
W ciągu 2020 roku 9 rodzin zastępczych (7 rodzin w 2019 roku) zostało rozwiązanych z uwagi
na:
⎯ usamodzielnienie się czterech pełnoletnich wychowanków (3 rodzin zastępcze
spokrewnione i jedna rodzina zastępcza niezawodowa),
⎯ dwóch wychowanków przebywających w dwóch rodzinach zastępczych
spokrewnionych zostało umieszczonych w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej
w Ostrzeszowie
⎯ jedna rodzina zastępcza niezawodowa, w której przebywała jedna wychowanka
została rozwiązana z uwagi na nieprawidłowe sprawowanie funkcji rodziny
zastępczej, a wychowanka tej rodziny została umieszczona w Pogotowiu Rodzinnym
na terenie Poznania
⎯ jedna rodzina zastępcza spokrewniona, w której przebywało dwóch wychowanków
została rozwiązana (jeden z wychowanków z uwagi na osiągnięcie pełnoletności
został wykluczony z postępowania i jeden wychowanek został umieszczony
w rodzinie zastępczej niezawodowej).

W 2020 roku na rodziny zastępcze wydatkowana została kwota z uwzględnieniem świadczeń
obligatoryjnych i fakultatywnych: 678.283,97 zł (więcej o 93.038,50 zł w stosunku do roku
2019). Tabela poniżej wskazuje wydatki na pokrycie miesięcznych kosztów utrzymania dzieci
w rodzinach zastępczych w 2020 roku – są to dzieci i rodziny z powiatu ostrzeszowskiego
(świadczenia obligatoryjne).

Tabela nr 2. Koszty utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych w 2020 roku

Typ rodziny

Liczba rodzin

Kwota wynikająca z decyzji (zł)

Spokrewniona

27

232.022,53zł

Niezawodowa

16

241.256,15zł

Zawodowa

3

68.958,18zł

Rodzinny Dom Dziecka

1

88.368,00zł

Rodzina pomocowa

0
3

0,00zł
32.379,11zł

Świadczenie na remont dla rodziny
zastępczej zawodowej

0

0,00zł

Razem

-

662.983,97zł

Dofinansowanie do kosztów
utrzymania domu – w tym
Rodzinny Dom Dziecka, 1 rodzina
zawodowa i 1 rodzina
niezawodowa
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W 2020 roku koszt utrzymania 10 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie
innych powiatów, a pochodzących z terenu powiatu ostrzeszowskiego wyniósł ogółem
w roku sprawozdawczym 259.105,49 zł. Natomiast w rodzinach zastępczych, w roku
ubiegłym, na terenie powiatu ostrzeszowskiego przebywało 10 dzieci pochodzących z terenu
innych miast i powiatów. Łączna kwota zwrotu kosztów wyniosła 249.974,37 zł.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrzeszowie w roku 2020 pomocą mającą na celu
życiowe usamodzielnienie i integrację ze środowiskiem oraz pomocą wynikającą
z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej objęło łącznie 33
usamodzielnianych wychowanków, w tym:
⎯ 12 wychowanków z rodzin zastępczych, którzy zostali objęci pomocą na
kontynuowanie nauki, 4 wychowanków, którzy zostali objęci pomocą na
zagospodarowanie i 4 osoby, które otrzymały pomoc na usamodzielnienie się,
⎯ 7 wychowanków z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej, którzy zostali objęci
pomocą na kontynuowanie nauki, 2 osoby na zagospodarowanie i 2 osoby zostały
objęte pomocą na usamodzielnienie,
⎯ 2 wychowanków, którzy opuścili MOS w tym 1 osoba została objęta pomocą na
kontynuowanie nauki i 1 osoba pomocą na zagospodarowanie.
W ramach Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w 2020 roku zrealizowało projekt pt. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej
w okresie epidemii COVID-19” realizowany we współpracy z Wielkopolskim Urzędem
Wojewódzkim w Poznaniu. Głównym celem projektu było zapobieganie i ograniczenie
negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 w obszarze pieczy zastępczej. Natomiast celem
szczegółowym projektu było wsparcie dzieci, rodziców zastępczych i pracowników rodzinnych
oraz instytucjonalnych podmiotów pieczy zastępczej w sytuacji zagrożenia epidemią COVID19.
W związku z powyższym zakupiono dla rodzin zastępczych oraz dla Placówki OpiekuńczoWychowawczej środki ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki jednorazowe oraz płyny do
dezynfekcji) na łączna kwotę 16.787,80 zł oraz 70 laptopów o łącznej wartości 205.434,60 zł:
⎯ 28 sztuk dla Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Ostrzeszowie
⎯ 42 sztuki dla rodzin zastępczych z terenu powiatu ostrzeszowskiego, jako pomoc
edukacyjna w warunkach zdalnego nauczania.
Trzyletni Program Rozwoju Pieczy Zastępczej – odnoszący się do lat 2018 – 2020, będzie
kontynuowany na bazie podjętej Uchwały nr XXVI/154/2020 Rady Powiatu w Ostrzeszowie
w sprawie przyjęcia Trzyletniego Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata
2021-2023.
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. Jego kontynuacja nastąpi na mocy podjętej uchwały
nr XXVI/156/2020 przez Radę Powiatu w Ostrzeszowie w sprawie Programu Profilaktycznego
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Powiatu Ostrzeszowskiego na lata 2021-2025 „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
i ochrona ofiar przemocy w rodzinie”, „Program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących
przemoc w rodzinie” oraz „Program psychologiczno-terapeutyczny dla osób stosujących
przemoc w rodzinie”.
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.
Program ten w 2020 roku realizowany był przez psychologów w Powiatowym Centrum
Pomocy Rodzinie w Ostrzeszowie. Podjęte działania są opisane w Programie 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 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. Jego realizatorem 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 2020 objęto pomocą:
⎯ 286 rodzin, (298 rodzin w 2019 roku i 253 w 2018 roku) - w sumie 358 osób (455
osób w 2019 roku i 387 osób w 2018 roku)
⎯ współpracowano na rzecz rodzin:
▪ z 57 krewnymi rodzin objętych pomocą
▪ z 9 osobami niespokrewnionymi z rodziną np. sąsiadami, znajomymi
▪ oraz z 163 osobami niespokrewnionymi reprezentującymi różne instytucje
(kuratorami sądowymi, pedagogami, pracownikami innych instytucji,
rodzinami osób objętych pomocą)
⎯ w trakcie 12 miesięcy pracownicy socjalni na terenie powiatu ostrzeszowskiego
przeprowadzili 1712 działań – o 100 mniej niż w 2019 roku. Działania te, to
interwencje, porady, konsultacje, wsparcie, uczestnictwo w grupach roboczych
zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
⎯ z pomocy psychologów w 2020 roku skorzystało 158 rodzin (w 2019 roku 182 rodzin),
w sumie 244 osoby (w 2019 roku było to 244 osób)
⎯ łącznie psycholodzy udzielili 1298 porad, konsultacji i wsparcia psychologicznego
(1058 w 2019 roku i 771 w 2018 roku)
⎯ psycholodzy współpracowali również:
▪ z 29 przedstawicielami instytucji działającymi na rzecz wspólnego klienta np.
z kuratorem, pedagogiem
▪ na rzecz rodzin objętych pomocą z 11 krewnymi tych rodzin oraz z 1 osobą
obcą
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▪ z rodzinami zastępczymi – objęto pomocą 29 rodzin zastępczych (66 osób),
udzielono również 272 porad na rzecz rodzin zastępczych
W 2020 r. od marca, z uwagi na stan epidemii COVID- 19 wizyty w środowisku objętymi
pomocą Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie musiały zostać ograniczone. Niemniej
pracownicy byli w stałym kontakcie telefonicznym z rodzinami zastępczymi, z rodzinami
wymagającymi wsparcia psychologicznego. Wyjazdy w teren odbywały się w przypadkach
wymagających bezpośredniego wsparcia lub interwencji. Pracownicy PCPR kontaktowali się
także z pracownikami szkół (wychowawcami, pedagogami, psychologami, dyrektorami), do
których uczęszczają np. wychowankowie rodzin zastępczych, w celu wspólnych rozwiązań
problemów, które ich dotyczyły oraz udzielano indywidualnej pomocy w przezwyciężaniu
trudności opiekuńczo-wychowawczych, czy szkolnych.
W roku 2020 pracownicy socjalni Ośrodka Interwencji Kryzysowej wspólnie
z przedstawicielami innych służb: MGOPS, GKRPA, ZKSS, policji, pedagogów prowadzili 92
procedury Niebieskich Kart (77 procedur w 2019 i 55 procedur w 2018 roku)
W 2020 roku pozyskano środki z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w łącznej
wysokości 16.000,00 zł na zrealizowanie programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób
stosujących przemoc w rodzinie. Do programu przystąpiło 12 osób z terenu powiatu
ostrzeszowskiego, z których 8 ukończyło program. Zajęcia prowadzili trenerzy z Powiatowego
Centrum
Pomocy
Rodzinie
w
Ostrzeszowie
(11
osób
wzięło
udział
w zajęciach z uwagi na sądowe zobowiązanie do odbycia programu korekcyjno–
edukacyjnego).
Jednym z celów Programu Profilaktycznego Powiatu Ostrzeszowskiego na lata 2016-2020:
„Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie i Ochrona Ofiar Przemocy w Rodzinie” jest
zwiększenie dostępności i skuteczności specjalistycznej pomocy oferowanej osobom
dotkniętym przemocą w rodzinie oraz ochrona ofiar przed dalszym krzywdzeniem.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrzeszowie otrzymuje z Sądu Rejonowego
w Ostrzeszowie odpisy wyroków z orzeczeniem zobowiązania oskarżonych do udziału
w programie korekcyjno-edukacyjnym w PCPR w Ostrzeszowie.
Jednak z uwagi na brak ciągłości realizacji ww. programu w PCPR w Ostrzeszowie, skazani nie
mogą wywiązać się z jednego z orzeczeń wyroku sądowego, ponieważ zdaniem NIK „aby
oddziaływania wobec sprawców były skuteczne powinny być prowadzone w sposób ciągły,
z możliwością przystąpienia w każdym momencie. Sprawcy przemocy, jeśli się zdecydują na
wzięcie udziału w oddziaływaniach korekcyjno–edukacyjnych powinni mieć możliwość
natychmiastowego przystąpienia, bez oczekiwania na rozpoczęcie kolejnego cyklu”.
Niezbędne jest zatem, po analizie roku 2020, jak i roku 2019 dodatkowe zatrudnienie
psychologa/psychoterapeuty celem podziału usług świadczonych przez specjalistów na
interwencyjną pomoc psychologiczną i długoterminową pomoc psychologiczną w ramach
specjalistycznego wsparcia wynikających z przyjętych programów. Wskazane jest również
zabezpieczenie środków finansowych na realizację 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.
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Poniżej tabelaryczne wykazy ilości podejmowanych działań przez pracowników Ośrodka
Interwencji Kryzysowej w ostatnich pięciu latach:
Tabela nr 3. Liczba działań pracowników socjalnych OIK w latach 2016-2020
Rok

Liczba interwencji, porad,
konsultacji
przeprowadzonych przez
pracowników socjalnych OIK

Liczba interwencji, porad,
konsultacji przeprowadzonych
przez pracowników socjalnych OIK
– łączna suma interwencji podjęta
przez 4 pracowników socjalnych
OIK (np. jednocześnie dwóch
pracowników socjalnych udziela
wsparcia jednej rodzinie)

Liczba pracowników
socjalnych

2016

1649

2014

3 od 29.03.2016

2017

1642

1956

3

2018

1696

1999

3

2019

1830

2265

3

2020

1740

1961

4 (4 pracownik socjalny
zatrudniony w lipcu 2020)

Tabela nr 4. Liczba działań psychologów OIK w latach 2016-2020
Rok

Liczba, porad,
konsultacji,
wsparcia
udzielonych przez
psychologa

Liczba rodzin
objętych
wsparciem przez
psychologa

Liczba osób
objętych
wsparciem przez
psychologa

Liczba osób,
z którymi
psycholog
współpracował
na rzecz
osoby/rodziny

Liczba
psychologów

2016

808

128

216

29

1
1. psycholog
zatrudniony na
umowę o pracę,

2017

917

173

294

51

2. psycholog
zatrudniony na
umowę zlecenie
kwiecieńgrudzień 2017
(24 godziny
miesięcznie)
1. psycholog
zatrudniony na
umowę o pracę,

2018

828

153

264

21

2019

1171

212

360

57

2. psycholog
zatrudniony na
umowę zlecenie
(36 godzin
miesięcznie)
1. psycholog
zatrudniony na
umowę o pracę,
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2. psycholog
zatrudniony na
umowę zlecenie
(49 godzin
miesięcznie)
1. psycholog
zatrudniony na
umowę o pracę,

2020

1570

187

310

46

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

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. Program ten również jest ujęty 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.
W roku 2020 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrzeszowie dysponowało środkami
na rehabilitację społeczną o 390.433,34 zł większymi niż w 2019 roku. Zadania z zakresu
rehabilitacji społecznej realizowane są dzięki środkom otrzymanym z Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Realizacja Powiatowego Programu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w ubiegłym roku
w głównej mierze polegała na:
⎯ udzieleniu osobom fizycznym pomocy w likwidowaniu barier architektonicznych,
w komunikowaniu się i technicznych
W ubiegłym roku złożono 80 wniosków na kwotę 451.204,21 zł (w roku 2019 złożono
62 wnioski na kwotę 400.855,00 zł) Zawarto 71 umów na kwotę 262.375,00 zł
(w roku 2019 - 50 umów na kwotę 145.815,50 zł).
Kwota ta została wypłacona w podziale:
▪ na bariery architektoniczne – 29 umów na kwotę 144.886,00zł (w 2019 roku
30 umów na kwotę 100.793,00 zł)
▪ na bariery w komunikowaniu się – 23 umowy na kwotę 42.299,00 zł (w 2019
roku 5 umów na kwotę 5.000,00 zł)
▪ na bariery techniczne – 19 umów na kwotę 75.190,00 zł (w 2019 roku 15
umów na kwotę 40.022,50 zł )
⎯ dofinansowaniu zakupu: przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, oraz
sprzętu rehabilitacyjnego
W 2020 roku zostały złożone 359 wniosków przez 315 osób na kwotę 444.704,27 zł
(w 2019 roku 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 61.711,59 zł
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▪
▪

1 wniosek na sprzęt rehabilitacyjny dla jednostek organizacyjnych i Fundacji
na kwotę 3.360,00 zł.
wypłacono dofinansowanie dla 299 na kwotę 255.859,21 zł (w 2019 roku ta
sama liczba tj. 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 2020 rok dofinansowania do uczestnictwa osób
niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych wynosił 56.420,00
zł (85.000,00 zł w 2019 roku). O dofinansowanie do uczestnictwa
w turnusach rehabilitacyjnych w 2020 roku ubiegało się 85 osób (121 osób w roku
2019) w tym 46 osób niepełnosprawnych oraz 39 opiekunów. Przyznano
dofinansowanie na kwotę 75.140,00 zł.
Wypłacono natomiast dofinansowanie dla 38 osób na kwotę 39 728,00 złotych
(w 2019 roku 72 osoby na kwotę 69.314,00 zł)
Dla poszczególnych grup dofinansowanie przedstawiało się następująco:
▪ osoby dorosłe niepełnosprawne 5 na kwotę 6.333,00 zł
▪ opiekunowie dorosłych osób niepełnosprawnych 5 na kwotę 4.223,00 zł
▪ dzieci i młodzież niepełnosprawna 14 osoby na kwotę 17.503,00 zł
▪ opiekunowie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej 14 osób na kwotę
11.669,00 zł – niepełnosprawni mieszkańcy wsi otrzymali dofinansowanie
w liczbie 9 osób na kwotę 18.772,00 zł.
W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju duża liczba osób rezygnowała
z uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym, ponadto do końca października 2020
roku został wprowadzony zakaz organizowania turnusów rehabilitacyjnych.
⎯ dofinansowywanie organizowanych zadań z zakresu sportu, kultury, rekreacji
i turystyki ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Na organizację sportu kultury, rekreacji oraz turystyki na rok 2020 złożono 19 wniosków
na kwotę: 62.015,00 zł. W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju zrealizowano
tylko 7 wniosków na kwotę 10.603,30 zł.
⎯ zadaniem realizowanym w 2020 roku, podobnie jak w roku 2019 był 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 –
zrealizowano 11 wniosków na kwotę 55.526,72 zł
▪ pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym – zrealizowano 11
wniosków na kwotę 41.982,50 zł
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W sumie ze złożonych 32 wniosków zrealizowanych zostało 22 na ogólną kwotę
97.509,22 zł ( w 2019 dofinansowane było 17 wniosków na ogólną kwotę 41.761,25).
Program „Aktywny Samorząd” w 2020 roku w pełni realizowany był przez
elektroniczny system obsługi wsparcia „SOW”, jako nowoczesna platforma, za
pomocą której osoby niepełnosprawne i jednostki działające na ich rzecz mogą
elektronicznie składać wnioski o wsparcie finansowane przez PFRON.

⎯ W związku z wystąpieniem zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii
realizowany był w 2020 roku program w ramach „Modułu III: Pomoc osobom
niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych
wywołanych chorobami zakaźnymi”.
Osoby niepełnosprawne, które były podopiecznymi placówek:
▪ warsztatów terapii zajęciowej,
▪ środowiskowych domów samopomocy,
▪ dziennych domów pomocy społecznej,
▪ placówek rehabilitacyjnych, których działalność finansowana jest ze środków
PFRON na podstawie art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
▪ uczestnicy zajęć rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie
z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie
warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla
dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim;
pełnoletni (od 18. do 24. roku życia)
▪ wychowankowie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz
specjalnych ośrodków wychowawczych, funkcjonujących na podstawie
ustawy prawo oświatowe
uzyskały pomoc finansową na skutek wystąpienia zagrożenia epidemicznego oraz
stanu epidemii, ponieważ utraciły w okresie od 9 marca 2020 roku do 16
listopada 2020 roku, możliwość korzystania (przez okres co najmniej 5 kolejnych
następujących po sobie dni roboczych) z opieki świadczonej w placówce
rehabilitacyjnej.
Pomoc ta udzielana była w formie dofinansowania kosztów związanych
z zapewnieniem opieki w warunkach domowych. Łącznie wypłacono dofinansowanie
w wysokości 599.000,00 zł.
⎯ PCPR realizował również „Program wyrównywania różnic między regionami III”
W ramach programu zostało zakupionych 6 samochodów przystosowanych do
przewozu 9 osób niepełnosprawnych, w tym osób na wózku inwalidzkim. Samochody
zostały zakupione do przewozu niepełnosprawnych uczestników Warsztatów Terapii
Zajęciowej - w Ostrzeszowie, Kuźnicy Grabowskiej, Doruchowie, Pisarzowicach oraz
uczestników
Środowiskowego
Domu
Samopomocy
w Ostrzeszowie i Kuźnicy Grabowskiej. Koszt zakupu wyniósł 763.750,00 zł. PFRON na
mocy umowy z powiatem ostrzeszowskim dofinansował zakup ww. pojazdów,
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w wysokości dofinansowania 487.080,00 zł, co stanowiło niecałe 64% całości
kosztów. Wkład własny WTZ i ŚDS wyniósł 288.550,00 zł.
Powyższe zadania zrealizowano w celu poprawy warunków życia i pracy
niepełnosprawnych mieszkańców powiatu ostrzeszowskiego.

WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
Program współpracy powiatu ostrzeszowskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok przyjęty został uchwałą
Rady Powiatu nr XII/77/2019 Rady Powiatu w Ostrzeszowie z dnia 30 września 2019 roku.
Nadrzędnym celem współpracy powiatu ostrzeszowskiego z organizacjami pozarządowymi jest
poprawa jakości życia mieszkańców powiatu. Odzwierciedleniem tego działania jest uchwalany
corocznie przez Radę Powiatu program współpracy. Pomimo dominującej w roku 2020 pandemii
koronawirusa większość zaplanowanych celów oraz zadań zostało osiągnięte i zrealizowane.
Nawiązane formy współpracy w 2020 roku:
1. Powierzenie bądź wspieranie przez samorząd wykonywania zadań publicznych wraz
z udzieleniem dotacji, poprzez przeprowadzenie otwartych konkursów ofertowych:

Tabela nr 5. Wykaz zadań publicznych powiatu ostrzeszowskiego na których realizację przeprowadzone zostały konkursy
otwarte

L.p.

Priorytet

1.

V. 3)
Działalność na rzecz
osób
niepełnosprawnych

2.

V. 3)
Działalność na rzecz
osób
niepełnosprawnych

3.

V. 8)
Wspieranie

Rodzaj zadania

Termin realizacji

Wysokość
środków
( w zł)

Prowadzenie
Środowiskowego Domu
Samopomocy w
Doruchowie dla 30 osób
przewlekle psychicznie
chorych i
niepełnosprawnych
intelektualnie oraz osób
wykazujących inne
przewlekłe zaburzenia
(typ ABC)
Prowadzenie
Środowiskowego Domu
Samopomocy w Kuźnicy
Grabowskiej dla 20 osób
przewlekle psychicznie
chorych i
niepełnosprawnych
intelektualnie oraz osób
wykazujących inne
przewlekłe zaburzenia
(typ ABC)
Organizacja imprez
sportowych wynikających

1.01.2020 r. do
31.12.2022 r.

780.363
(2020 r.)

Stowarzyszenie na
Rzecz Osób
Niepełnosprawnych
„Aktywni”
w Doruchowie

1.01.2020 r. do
31.12.2022 r.

511.197
(2020 r.)

Stowarzyszenie na
Rzecz Osób
Niepełnosprawnych
„Aktywni”
w Doruchowie

14.02.2020 r. do
31.12.2020 r.

62.000

Powiatowy Szkolny
Związek

Realizator zadania
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4.

5.

6.

7.

i upowszechnianie
kultury fizycznej i
sportu
V. 8)
Wspieranie
i upowszechnianie
kultury fizycznej i
sportu

V. 8)
Wspieranie
i upowszechnianie
kultury fizycznej i
sportu
V. 7)
Kultura, sztuka,
ochrona dóbr kultury,
tradycji oraz
dziedzictwa
kulturowego i
historycznego regionu
V. 12)
Udzielanie
nieodpłatnej pomocy
prawnej

z Kalendarza Imprez
Szkolnego Związku
Sportowego Wielkopolska
Organizacja imprez i
zawodów sportowych w
ramach Kalendarza
Imprez Sportowych
Wielkopolskiego
Zrzeszenia LZS w
Poznaniu oraz
Powiatowego Zrzeszenia
Ludowe Zespoły
Sportowe w
Ostrzeszowie
Organizacja 56 Crossu
Ostrzeszowskiego

(zrealizowano
w ograniczonym
zakresie)
14.02.2020 r. do
31.12.2020 r.
(zrealizowano
w ograniczonym
zakresie)

Sportowy

51.000

Powiatowe
Zrzeszenie
Ludowe Zespoły
Sportowe
w Ostrzeszowie

Zadania nie
zrealizowano
z powodu
Covid-19

7.000

Stowarzyszenie
Sportowe
Crossy
Ostrzeszowskie

Wspieranie tradycji
kulturalno-społecznych i
kulinarnych Powiatu
poprzez organizację
Ogólnopolskiego
Festiwalu Pasztetników
i Potraw z Gęsi

Zadania nie
zrealizowano
z powodu
Covid-19

6.000

Stowarzyszenie
Ostrzeszowska
Lokalna Grupa
Działania

Prowadzenie punktu
nieodpłatnej pomocy
prawnej w Grabowie n.
Prosną, Mikstacie,
Czajkowie, Doruchowie,
Kobylej Górze i
Kraszewicach.

1.01.2020 r. do
31.12.2020 r.

64.020

Związek
Młodzieży
Wiejskiej,
Warszawa

Realizatorzy ww. poszczególnych zadań publicznych złożyli sprawozdania częściowe oraz
końcowe z realizacji zadania. Sprawozdania były przyjęte przez Zarząd Powiatu
w Ostrzeszowie.
2. Wspieranie przez powiat 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 – 7.260,00 zł;

⎯ wspieranie

organizacyjno-finansowe imprez kulturalnych i innych: kwota
wydatkowana z Kalendarza imprez kulturalnych na organizacje pozarządowe 11.870,00 zł;

⎯ dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych ze
środków PFRON – 10.603,30 zł;
⎯ przygotowywanie na potrzeby organizacji pozarządowych okolicznościowych
dyplomów, zaproszeń, listów gratulacyjnych, udostępnianie łączy telefonicznych
i internetowych, obsługa administracyjna;
⎯ współpraca przy organizowaniu imprez o charakterze charytatywnym.
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3. Umieszczanie na stronie internetowej powiatu ostrzeszowskiego informacji na temat
organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu:
⎯ w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Ostrzeszowskiego w ubiegłym roku, jak
i poprzednich zamieszczane są uchwały dotyczące 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 uwagi na ogłoszony w kraju stan zagrożenia epidemicznego wywołany rozpowszechnianiem
się
wirusa
SARS-CoV-2,
powodującego
chorobę
Covid-19,
korzystanie
z pomieszczeń odbywało się w ograniczonym zakresie.
5. Konsultowanie projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności
statutowej stowarzyszeń i organizacji pozarządowych
Na bazie podjętych uchwał przez Radę Powiatu, jak i Zarząd Powiatu na bieżąco informowano
o możliwości zgłaszania przez organizacje pozarządowe kandydatów do uczestniczenia w
pracach komisji konkursowych przy rozpatrywaniu ofert na realizację zadań publicznych w
2020 roku, a po zgłoszeniu kandydatów powołano ich w skład komisji.

PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU
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
Projekt w ramach POWER 2014-2020 przyjęty został uchwałą Rady Powiatu Ostrzeszowie
w sprawie zmiany uchwały nr XLVIII/242/2018 Rady Powiatu w Ostrzeszowie z dnia 28
września 2018 roku w sprawie 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 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 20142020 .
Wartość projektu w 2020 roku wyniosła 1.919.153,92 zł – wydatkowano 1.834.804,04 zł.
W ramach projektu aktywizacją objęto 128 osób bezrobotnych do 30 roku życia w zakresie:
⎯ szkoleń zawodowych – 42 osoby, koszt 249.643,73 zł (59 osób w 2019 roku, koszt
338.582,34 zł);
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⎯ staży - 58 osób, koszt 321.577,81 zł (w 2019 roku skierowano 50 osób, koszt
505.599,54 zł)
⎯ jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej - 28 osób, kwota
439.000,00 zł (30 osób w 2019 roku przy koszcie 457.410,00 zł).
Dodatkowo, po raz pierwszy w związku z wystąpieniem pandemii SARS-Cov-2 w ramach
projektu udzielono 88 dofinansowań podmiotom gospodarczym na kwotę 824.582,50 zł.

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
Projekt ten realizowany w ramach WRPO 2014-2020 został przyjęty uchwałą Rady Powiatu
w sprawie zmiany uchwały nr VIII/63/2019 Rady Powiatu w Ostrzeszowie z dnia 20 maja 2019
roku w sprawie 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
Łączna kwota projektu w 2020 roku stanowiła 1.503.449,68 zł – wydatkowano
1.458.817,09zł
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. Łączna liczba
uczestników w ubiegłym roku wyniosła 69 osób, z których :
⎯ w szkoleniach zawodowych uczestniczyło 21 osób, koszt 95.501,85 zł (w 2019 roku
32 osoby, koszt 133.826,37 zł);
⎯ na staż zawodowy skierowano 24 osoby, koszt 184.423,45 zł (w 2019 roku 28 osób,
koszt 188.801,78 zł);
⎯ dotacje na podjęcie działalności gospodarczej przyznano 18 osobom, koszt
241.991,28 zł (w 2019 roku 35 osób, koszt 451.517,00 zł);
⎯ prace interwencyjne zorganizowano dla 6 osób, koszt 47.076,79 zł (w 2019 roku 13
osób, koszt 48.641,96 zł).
W tym projekcie również, po raz pierwszy w związku z pandemią SARS-Cov-2 finansowano ze
środków projektowych wsparcie 148 podmiotom gospodarczym na kwotę 889.823,72 zł.

OCHRONA ŚRODOWISKA

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
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w Ostrzeszowie nr XL/213/218 z dnia 9 lutego 2018 roku. Jest to drugi dokument, jako kontynuacja
poprzedniego.
Podstawą prawną opracowania Programu ochrony środowiska jest art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. 2020 r., poz. 1219), która zobowiązuje
powiaty (w tym wypadku Zarząd Powiatu w Ostrzeszowie) do opracowania Programu ochrony
środowiska uwzględniając cele zawarte w strategiach, programach i dokumentach programowych do
realizacji ochrony środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.
Program ochrony środowiska dla powiatu ostrzeszowskiego na lata 2017-2020 z perspektywą do roku
2024 jest dokumentem podejmującym tematykę szeroko rozumianej ochrony środowiska. Na jego
bazie opisuje się stan środowiska oraz presje, jakim podlegają poszczególne aspekty środowiska.
Zeszłoroczna analiza przedstawia stan środowiska na obszarze powiatu w zakresie poszczególnych
komponentów przyrodniczych, w kontekście polityki ochrony środowiska, a także w kontekście
wymagań i standardów Unii Europejskiej realizowanych przez różne podmioty, zarówno jednostki
samorządowe: powiat, gminy, jak i instytucje wojewódzkie
Najważniejsze działania podejmowane w zakresie ochrony środowiska w 2020 roku przedstawia
tabela poniżej.
Tabela nr 6. Zakres zadań zrealizowanych na terenie powiatu ostrzeszowskiego w zakresie ochrony środowiska
Lp.

Temat

Zakres zadań

Ilość

1.

Ochrona przyrody

Ilość nasadzeń drzew w ramach
zieleni ochronnej

640 drzew

Rozwój terenów zielonych

4 tereny:

18 krzewów

✓

2 tereny w gminie Doruchów

✓

1 teren w gminie Grabów
nad Prosną (teren przy
świetlicy wiejskiej w m.
Chlewo)

✓

1 teren w gminie Kraszewice
(łąka kwietna przy
Publicznym Przedszkolu
„Mali Odkrywcy” w
Kraszewicach

Ustanowienie pomników
przyrody

1 działanie

Rewitalizacja parków i skwerów

1 działanie

✓

✓

pomnik przyrody „Stefan”
(buk zwyczajny) na terenie
gm. Mikstat

rewitalizacja skwerku przy
Osiedlu Młodych
w Kraszewicach
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2.

3.

4.

Ochrona
i zrównoważony rozwój
lasów oraz ochrona
powierzchni ziemi

Ochrona powietrza
atmosferycznego

Ochrona wód

✓

wśród posiadaczy lasów prywatnych prowadzono akcję
informacyjną w sprawie występowania w drzewostanach
sosnowych na terenie powiatu ostrzeszowskiego
ognisk gradacyjnych kornika ostrozebnego (Ips acuminatus )

✓

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

✓

prognozowano zagrożenie od strzygoni choinówki dla
drzewostanów sosnowych stanowiących własność osób
prywatnych we współpracy z Nadleśnictwem Przedborów
i Zakładem Ochrony Lasu w Czerwonaku

✓

w 2020 roku opracowano projekty uproszczonych planów
urządzenia lasów dla:
▪ części gm. Kobyla Góra: obręb Mąkoszyce i Pisarzowice
▪ części gm. Ostrzeszów: obręb Jesiona, Kotowskie,
Bledzianów, Marydół, Szklarka Przygodzicka, Niedźwiedź
i Ostrzeszów Pustkowie,
▪ dla całej gminy Doruchów

Ilość wymienionych kotłów
i pieców niskosprawnych na
niskoemisyjne źródła ciepła

182

Otrzymane dotacje do wymiany
źródeł ogrzewania

86

Termomodernizacja obiektów
(budynków użyteczności
publicznej)

2 obiekty:

wymiana w ramach gminnych programów
dotacyjnych

wymiana ramach gminnych programów oraz
WFOŚiGW „Czyste powietrze”

✓

budynek Urzędu Gminy
Kraszewice – wymiana pieca

✓

termomodernizacja świetlicy
wiejskiej w m. Chlewo gm.
Grabów nad Prosną w
ramach X edycji konkursu
„Pięknieje wielkopolska
wieś”

Budowa linii wodociągowej

1.292 mb.

Budowa linii kanalizacyjnej

850 mb.

Dofinansowanie budowy
przydomowych oczyszczalni
ścieków
Budowa zbiorników na wody
opadowe

46
w ramach gminnych programów dotacyjnych

1 zadanie gm. Grabów nad Prosną
✓ montaż 6 zbiorników przy
kompleksie sportowoedukacyjnym w Grabowie
nad Prosną
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dofinansowane przez samorząd woj.
wielkopolskiego w ramach programu
„Deszczówka”

5.

Odnawialne źródła
energii

Ilość zainstalowanych instalacji
fotowoltanicznych4

1 instalacja gm. Kraszewice
✓ Instalacja na budynku OSP w
Kraszewicach
(wykonanie w ramach gminnego
programu)

6.

Racjonalna gospodarka
odpadami

Ilość zainstalowanych instalacji
solarnych5

0

Rekultywacja składowisk
odpadów

0

Likwidacja azbestu (wyrobów
zawierających azbest)6

532 Mg azbestu

Likwidacja folii rolniczych

66,532 Mg

Selektywna zbiórka odpadów

17.076 gospodarstw

Ilość gospodarstw, które realizuje
zadanie na terenie całego
powiatu: gosp. rolne, domowe,
niezamieszkałe i wykorzystywane
na cele rekreacyjnowypoczynkowe

7.

Edukacja ekologiczna
społeczeństwa

Liczba przeprowadzonych
kontroli gospodarstw domowych

137 kontroli

Konkursy, kampanie zw. z
ochroną środowiska

5 działań:

Wsparcie różnych instytucji
ekologicznych

4

Brak danych, co do podmiotów prywatnych

5

Brak danych, co do podmiotów prywatnych

✓

gm. Grabów nad Prosną
kampania edukacyjna dot.
spalania odpadów

✓

gm. Doruchów 2 konkursy
ekologiczne zw. z tematyką
świąteczną

✓

gm. Mikstat zbiórka
makulatury w szkole

✓

gm. Kraszewice – szkolenie z
jakości powietrza dla
wszystkich mieszkańców
gminy

Zadania realizowane przez samorząd
powiatowy:
✓ zakup i przekazanie budek
lęgowych dla ptaków,
✓ zakup i przekazanie toreb

6

Powiat ostrzeszowski, jako samorząd, w 2020 roku nie realizował zadań związanych z unieszkodliwianiem wyrobów azbestowych ze
względu na korzystniejsze warunki uzyskania dofinansowania z WFOŚiGW przez poszczególne gminy
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✓
✓

✓
✓

✓

Zakupy czujników jakości
powietrza
8.

Inne działania

ekologicznych,
zakup i przekazanie piskląt,
zakup i przekazanie
znaczników do cechowania
drewna,
zakup i przekazanie sadzonek
drzew,
zakup nagród dla Polskiego
Związku Wędkarskiego Koło
Ostrzeszów w celu
zorganizowania Dnia Dziecka
wspieranie działań
o charakterze
proekologicznym dla Kół
Łowieckich, Hodowców
Gołębi oraz Kół Wędkarskich.

3 czujniki

koordynacja przez gminy Grabów nad Prosną oraz Mikstat Programu
„Czyste Powietrze” w ramach dofinansowania zadania przez Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Strona | 25

IV. WYKONANIE UCHWAŁ RADY POWIATU
ORAZ ROZSTRZYGNIĘCIA NADZORCZE

W 2020 roku Rada Powiatu w Ostrzeszowie podjęła 63 uchwały, z czego:
⎯ 59 zostało zrealizowanych,
⎯ 5 jest w trakcie realizacji oraz realizowanych na bieżąco.
Nie ma uchwał niezrealizowanych.
W drodze uchwały rada powiatu w 2020 roku rozpatrzyła jedną skargę na działalność starosty
ostrzeszowskiego.
W 2020 roku nie wniesiono do rady powiatu żadnego projektu uchwały w ramach obywatelskiej
inicjatywy uchwałodawczej.
Wykaz podjętych uchwał przedstawia się następująco:

Tabela nr 7. Wykaz uchwał Rady Powiatu podjętych w 2020 roku
Lp.
1.

2.

3.
4.

5.
6.

7.

8.

Numer uchwały

Data

Tytuł

XVI/102/2020

2020-01-30

Uchwała Rady Powiatu w Ostrzeszowie w sprawie zmiany Uchwały
Nr XV/101/2019 Rady Powiatu w Ostrzeszowie z dnia 30 grudnia
2019 roku w sprawie 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.

XVI/103/2020

2020-01-30

Uchwała Rady Powiatu w Ostrzeszowie w sprawie 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.

XVI/104/2020

2020-01-30

Uchwała Rady Powiatu w Ostrzeszowie w sprawie przyjęcia zadania
z zakresu administracji rządowej.

XVI/105/2020

2020-01-30

Uchwała Rady Powiatu w Ostrzeszowie w sprawie uchylenia
uchwał Rady Powiatu w Ostrzeszowie w sprawie powołania
Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz ustalenia
składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

XVI/106/2020

2020-01-30

Uchwała Rady Powiatu w Ostrzeszowie w sprawie zatwierdzenia
planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok.

XVI/107/2020

2020-01-30

Uchwała Nr XVI/107/2020 Rady Powiatu w Ostrzeszowie z dnia 30
stycznia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu
Ostrzeszowskiego na 2020 rok.

XVII/108/2020

2020-03-09

Uchwała Nr XVII/108/2020 Rady Powiatu w Ostrzeszowie z dnia
9 marca 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie
w użyczenie Stowarzyszeniu Ostrzeszowska Lokalna Grupa
Działania części nieruchomości gruntowej znajdującej się na działce
2309/1 położonej w Ostrzeszowie przy ul. Zamkowej

XVII/109/2020

2020-03-09

Uchwała nr XVII/109/2020 Rady Powiatu w Ostrzeszowie w
sprawie zmian w budżecie powiatu ostrzeszowskiego na 2020 rok
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9.

10.

11.

12.

13.
14.

15.

16.

17.

18.
19.
20.
21.
22.

23.

24.
25.

XVII/110/2020

2020-03-09

Uchwała nr XVII/110/2020 Rady Powiatu w Ostrzeszowie
w sprawie zmian w Wieloletniej prognozie finansowej powiatu
ostrzeszowskiego na lata 2020-2023

XVIII/111/2020

2020-03-31

Uchwała Rady Powiatu w Ostrzeszowie w sprawie 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 2020 roku.

XVIII/112/2020

2020-03-31

Uchwała Rady Powiatu w Ostrzeszowie w sprawie określenia
szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie
z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub
odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy
zastępczej.

XVIII/113/2020

2020-03-31

Uchwała Rady Powiatu w Ostrzeszowie w sprawie podwyższenia
kapitału zakładowego spółki Ostrzeszowskie Centrum Zdrowia sp.
z o.o., pokrycia podwyższonego kapitału zakładowego oraz objęcia
nowo utworzonych udziałów w spółce przez powiat ostrzeszowski

XVIII/114/2020

2020-03-31

Uchwała Rady Powiatu w Ostrzeszowie w sprawie obciążenia
nieruchomości.

XVIII/115/2020

2020-03-31

Uchwała Rady Powiatu w Ostrzeszowie w sprawie wyrażenia zgody
na zawarcie porozumienia oraz powierzeniu realizacji zadania
inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 5587
Grabów-Osiek w m. Zawady”.

XVIII/116/2020

2020-03-31

Uchwała Rady Powiatu w Ostrzeszowie w sprawie wyrażenia zgody
na zawarcie porozumienia oraz powierzeniu realizacji zadania
inwestycyjnego pn. „Budowa chodnika przy drodze powiatowej
nr 5596 w m. Marszałki”.

XVIII/117/2020

2020-03-31

Uchwała Rady Powiatu w Ostrzeszowie w sprawie wyrażenia zgody
na zawarcie porozumienia oraz powierzeniu realizacji zadania
inwestycyjnego pn. „Budowa chodnika przy drodze powiatowej
nr 5585P w m. Czajków-Śniegule”,

XVIII/118/2020

2020-03-31

Uchwała Rady Powiatu w Ostrzeszowie w sprawie przystąpienia
Powiatu Ostrzeszowskiego do Związku Stowarzyszeń Wielkopolski
Bank Żywności.

XIX/119/2020

2020-04-27

Uchwała Rady Powiatu w Ostrzeszowie w sprawie zmian
w budżecie powiatu ostrzeszowskiego na 2020 rok.

XIX/120/2020

2020-04-27

Uchwała Rady Powiatu w Ostrzeszowie w sprawie ustalenia składu
osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

XIX/121/2020

2020-04-27

Uchwała Rady Powiatu w Ostrzeszowie w sprawie powołania
Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

XIX/122/2020

2020-04-27

Uchwała Rady Powiatu w Ostrzeszowie w sprawie przyjęcia Oceny
Zasobów Pomocy Społecznej w Powiecie Ostrzeszowskim.

XIX/123/2020

2020-04-27

Uchwała Rady Powiatu w Ostrzeszowie w sprawie zmian
w Wieloletniej prognozie finansowej powiatu ostrzeszowskiego
na lata 2020-2023.

XIX/124/2020

2020-04-27

Uchwała Rady Powiatu w Ostrzeszowie w sprawie niedochodzenia
należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny
przypadających powiatowi ostrzeszowskiemu.

XX/125/2020

2020-06-10

Uchwała Rady Powiatu w Ostrzeszowie w sprawie zmian
w budżecie powiatu ostrzeszowskiego na 2020 rok.

XX/126/2020

2020-06-10

Uchwała Rady Powiatu w Ostrzeszowie w sprawie zmian
w Wieloletniej prognozie finansowej powiatu ostrzeszowskiego
na lata 2020-2023.
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26.
27.

28.
29.

30.
31.
32.
33.
34.

35.

36.
37.
38.
39.

40.

41.

XX/127/2020

2020-06-10

Uchwała Rady Powiatu w Ostrzeszowie w sprawie pozbawienia
kategorii drogi powiatowej.

XX/128/2020

2020-06-10

Uchwała Rady Powiatu w Ostrzeszowie w sprawie zwolnienia
Samorządowego Zakładu Budżetowego – Zakładu Aktywności
Zawodowej w Książenicach z obowiązku wpłaty nadwyżki środków
obrotowych do budżetu powiatu.

XXI/129/2020

2020-06-30

Uchwała Rady Powiatu w Ostrzeszowie w sprawie udzielenia
zarządowi powiatu wotum zaufania

XXI/130/2020

2020-06-30

Uchwała Rady Powiatu w Ostrzeszowie w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania
budżetu za 2019 rok

XXI/131/2020

2020-06-30

Uchwała Rady Powiatu w sprawie udzielenia absolutorium dla
Zarządu Powiatu w Ostrzeszowie za 2019 rok

XXI/132/2020

2020-06-30

Uchwała Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu
ostrzeszowskiego na 2020 rok

XXI/133/2020

2020-06-30

Uchwała Rady Powiatu w sprawie zmian w Wieloletniej prognozie
finansowej powiatu ostrzeszowskiego na lata 2020-2023

XXI/134/2020

2020-06-30

Uchwała Rady Powiatu w sprawie rozpatrzenia skargi Piotra A.
na Starostę Ostrzeszowskiego

XXI/135/2020

2020-06-30

Uchwała Rady Powiatu w sprawie 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 1 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

XXI/136/2020

2020-06-30

Uchwała Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/63/2019
Rady Powiatu w Ostrzeszowie z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie
zatwierdzenia do realizacji w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do
dnia 31 grudnia 2020 r. projektu współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020

XXII/137/2020

2020-07-13

Uchwała Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu
ostrzeszowskiego na 2020 rok

XXII/138/2020

2020-07-13

Uchwała Rady Powiatu w sprawie zmian w Wieloletniej prognozie
finansowej powiatu ostrzeszowskiego na lata 2020-2023

XXIII/139/2020

2020-09-14

Uchwała Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu
ostrzeszowskiego na 2020 rok

XXIII/140/2020

2020-09-14

Uchwała nr XXIII/140/2020 Rady Powiatu w Ostrzeszowie
w sprawie uchwalenia statutu Zakładu Aktywności Zawodowej
w Książenicach

XXIII/141/2020

2020-09-14

Uchwała nr XXIII/141/2020 Rady Powiatu w Ostrzeszowie
w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Poznaniu skargi na Uchwałę nr XVI/105/2020 Rady Powiatu
w Ostrzeszowie z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie uchylenia
uchwał Rady Powiatu w Ostrzeszowie w sprawie powołania
Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz ustalenia
składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

XXIII/142/2020

2020-09-14

Uchwała nr XXIII/142/2020 Rady Powiatu w Ostrzeszowie
w sprawie 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 2020 roku
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42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

XXIV/143/2020

2020-09-28

Uchwała nr XXIV/143/2020 Rady Powiatu w Ostrzeszowie
w sprawie zmian w budżecie powiatu ostrzeszowskiego na 2020
rok

XXIV/144/2020

2020-09-28

Uchwała nr XXIV/144/2020 Rady Powiatu w Ostrzeszowie
w sprawie zmian w Wieloletniej prognozie finansowej powiatu
ostrzeszowskiego na lata 2020-2023

XXIV/145/2020

2020-09-28

Uchwała nr XXIV/145/2020 Rady Powiatu w Ostrzeszowie
w sprawie wyboru reprezentanta Powiatu Ostrzeszowskiego
w Stowarzyszeniu „Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów
Samorządowych” z siedzibą w Poznaniu

XXIV/146/2020

2020-09-28

Uchwała nr XXIV/146/2020 Rady Powiatu w Ostrzeszowie
w sprawie WYSOKOŚCI POMOCY NA ZAGOSPODAROWANIE DLA
„OSOBY USAMODZIELNIANEJ”

XXV/147/2020

2020-10-29

Uchwała nr XXIII/142/2020 Rady Powiatu w Ostrzeszowie
w sprawie zmian w budżecie powiatu ostrzeszowskiego na 2020
rok

XXV/148/2020

2020-10-29

Uchwała nr XXV/148/2020 Rady Powiatu w Ostrzeszowie
w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu
Ostrzeszowskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
na 2021 rok”

XXV/149/2020

2020-10-29

Uchwała nr XXV/149/2020 Rady Powiatu w Ostrzeszowie
w sprawie 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 2020 roku

XXV/150/2020

2020-10-29

Uchwała nr XXV/150/2020 Rady Powiatu w Ostrzeszowie
w sprawie zmiany Uchwały nr XLVIII/242/2018 Rady Powiatu
w Ostrzeszowie z dnia 28 września 2018r. w sprawie zatwierdzenia
do realizacji w okresie od dnia 01 stycznia 2019r. do dnia
31 grudnia 2020 r. projektu współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

XXV/151/2020

2020-10-29

Uchwała nr XXV/151/2020 Rady Powiatu w Ostrzeszowie
w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych
z usunięciem pojazdu z drogi i przechowaniem tego pojazdu
na parkingu strzeżonym obowiązujących w roku 2021

XXV/152/2020

2020-10-29

Uchwała nr XXV/152/2020 Rady Powiatu w Ostrzeszowie
w sprawie przekształcenia Domu Dziecka w Ostrzeszowie w dwie
odrębne placówki opiekuńczo-wychowawcze i zapewnienia
wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej, organizacyjnej oraz
specjalistycznej.

XXVI/153/2020

2020-11-23

Uchwała nr XXVI/153/2020 Rady Powiatu w Ostrzeszowie
w sprawie zmian w budżecie powiatu ostrzeszowskiego na 2020
rok

XXVI/154/2020

2020-11-23

Uchwała nr XXVI/154/2020 Rady Powiatu w Ostrzeszowie
w sprawie zmian w Wieloletniej prognozie finansowej powiatu
ostrzeszowskiego na lata 2020-2023

XXVI/155/2020

2020-11-23

Uchwała nr XXVI/154/2020 Rady Powiatu w Ostrzeszowie
w sprawie przyjęcia Trzyletniego Powiatowego Programu Rozwoju
Pieczy Zastępczej na lata 2021-2023

XXVI/156/2020

2020-11-23

Uchwała nr XXVI/156/2020 Rady Powiatu w Ostrzeszowie
w sprawie Programu Profilaktycznego Powiatu Ostrzeszowskiego
na lata 2021-2025 „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i
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ochrona ofiar przemocy w rodzinie”, „Program korekcyjnoedukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie” oraz
Program psychologiczno-terapeutyczny dla osób stosujących
przemoc w rodzinie”
56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

XXVI/157/2020

2020-11-23

Uchwała nr XXVI/157/2020 Rady Powiatu w Ostrzeszowie
w sprawie 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 2020 roku

XXVII/158/2020

2020-12-15

Uchwała Rady Powiatu w Ostrzeszowie z dnia 15 grudnia 2020 roku
w sprawie zmian w budżecie powiatu ostrzeszowskiego na 2020
rok

XXVII/159/2020

2020-12-15

Uchwała Rady Powiatu w Ostrzeszowie z dnia 15 grudnia 2020 roku
w sprawie 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 2020 roku

XXVII/160/2020

2020-12-15

Uchwała Rady Powiatu w Ostrzeszowie z dnia 15 grudnia 2020 roku
w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa powiatu
ostrzeszowskiego w Stowarzyszeniu „Ostrzeszowska Lokalna Grupa
Działania” na czas nieokreślony

XXVIII/161/2020

2020-12-30

Uchwała Rady Powiatu w Ostrzeszowie z dnia 30 grudnia 2020 roku
w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy finansowej powiatu
ostrzeszowskiego na lata 2021-2024

XXVIII/162/2020

2020-12-30

Uchwała Rady Powiatu w Ostrzeszowie z dnia 30 grudnia 2020 roku
w sprawie uchwały budżetowej powiatu ostrzeszowskiego na 2021
rok

XXVIII/163/2020

2020-12-30

Uchwała Rady Powiatu w Ostrzeszowie z dnia 30 grudnia 2020 roku
w sprawie zmian w budżecie powiatu ostrzeszowskiego na 2020
rok

XXVIII/164/2020

2020-12-30

Uchwała Rady Powiatu w Ostrzeszowie z dnia 30 grudnia 2020 roku
w sprawie zmian w Wieloletniej prognozie finansowej powiatu
ostrzeszowskiego na lata 2021-2024

POSTĘPOWANIA NADZORCZE WOBEC PODJĘTYCH UCHWAŁ PRZEZ RADĘ
POWIATU W OSTRZESZOWIE

Na podstawie rozstrzygnięć nadzorczych wydanych przez Wojewodę Wielkopolskiego w 2020 roku
stwierdzono nieważność trzech uchwał Rady Powiatu w Ostrzeszowie:
1. Uchwała nr XXIII/140/2020 Rady Powiatu w Ostrzeszowie w sprawie uchwalenia statutu
Zakładu Aktywności Zawodowej w Książenicach
Nieważność uchwały stwierdzono rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Wielkopolskiego
nr KN-I.4121.1.588.2020.2 z 14 października 2020 roku w zakresie wyrazów „po upływie 14
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dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego” ze względu na
istotne naruszenie prawa.
Dokonując oceny zgodności z prawem przedmiotowej uchwały organ nadzoru stwierdził, że
regulacja przewidująca obowiązek ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego określona jest prawnie art. 13 ustawy z dnia 20 lipca 2000
roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. 2019
poz. 1461). Zgodnie z tym, przedmiotowa uchwała nie zalicza się w ocenie organu do żadnej
kategorii aktów prawnych i nie może zostać uznana za akt prawa miejscowego. Nie zawiera
bowiem regulacji dotyczących kwestii ustrojowych, czy też norm prawnych nakładających
obowiązki lub przyznających uprawnienia określonym adresatom. Uchwała zawiera jedynie
regulacje związane z przedmiotem działania zakładu aktywności zawodowej oraz jego
strukturę organizacyjną.
W związku z tym organ nadzorczy stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały jedynie w tej
części, która wskazywała na prawotwórczy charakter uchwały tj. co do jej §4 stanowiącym, że
„Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego”.
2. Uchwała nr XXVI/154/2020 Rady Powiatu w Ostrzeszowie w sprawie przyjęcia Trzyletniego
Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2021-2023
Nieważność uchwały stwierdzono rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Wielkopolskiego
nr KN-I.4121.1.790.2020.2 z 21 grudnia 2020 roku w zakresie wyrazów „po upływie 14 dni od
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego” ze względu na istotne
naruszenie prawa.
Podobnie, jak w uchwale powyżej, organ nadzoru wykazał, że przedmiotowa uchwała nie
kwalifikuje się do zamkniętego katalogu aktów normatywnych ogłaszanych w wojewódzkim
dzienniku urzędowym. W świetle tego, organ nadzoru zakwestionował dopuszczalność części
zapisu w §3 przedmiotowej uchwały naruszający obowiązujący porządek prawny poprzez
nadanie uchwale charakteru aktu prawa miejscowego i wprowadzenie wymogu jej publikacji
w dzienniku urzędowym.
3. Uchwała nr XXVI/156/2020 Rady Powiatu w Ostrzeszowie w sprawie Programu
Profilaktycznego Powiatu Ostrzeszowskiego na lata 2021-2025 „Przeciwdziałanie przemocy w
rodzinie i ochrona ofiar przemocy w rodzinie”, „Program korekcyjno-edukacyjny dla osób
stosujących przemoc w rodzinie” oraz Program psychologiczno-terapeutyczny dla osób
stosujących przemoc w rodzinie”
Nieważność uchwały stwierdzono rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Wielkopolskiego
nr KN-I.4121.1.819.2020.2 z 21 grudnia 2020 roku w zakresie wyrazów „po upływie 14 dni od
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego” ze względu na istotne
naruszenie prawa.
Organ nadzoru w przypadku ww. uchwały wykazał, ze jej ogłoszenie w wojewódzkim
dzienniku urzędowym byłoby uzasadnione o ile jej obowiązek publikacji wynikałby z przepisu
szczególnego albo uchwała stanowiłaby akt prawa miejscowego. Natomiast programy
stanowiące załączniki do przedmiotowej uchwały zostały sporządzone, aby określić cele,
plany, zadania i działania jakie należy podjąć w powiecie ostrzeszowskim w określonym
zakresie. Zatem programy również nie posiadały norm o charakterze generalnym i
abstrakcyjnym wskazującym konieczność ogłoszenia uchwały w dzienniku urzędowym. Tutaj
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organ nadzoru,
podobnie jak w stosunku do poprzednich zaskarżonych uchwał,
zakwestionował dopuszczalność części zapisu §5 przedmiotowej uchwały, który w jego
ocenie naruszył obowiązujący porządek prawny poprzez nadanie uchwale charakteru aktu
prawa miejscowego i wprowadzenie wymogu jej publikacji w dzienniku urzędowym.
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V. REALIZACJA BUDŻETU POWIATU ZA 2020 ROK
Budżet powiatu ostrzeszowskiego na 2020 rok został uchwalony w dniu 30 grudnia 2019 roku
Uchwałą nr XV/97/2019 Rady Powiatu w Ostrzeszowie w sprawie uchwały budżetowej powiatu
ostrzeszowskiego na 2020 rok.
W ostatnim roku Rada Powiatu w Ostrzeszowie dokonała dwunastu zmian w budżecie powiatu.
Realizacja za 2020 rok przedstawia się następująco:
⎯ plan dochodów w wysokości 87.782.138,50 zł po zmianach został zrealizowany
w kwocie 87.483.531,42 zł, tj. 99,66 % planu, czyli o 298.607,08 zł mniej;
⎯ plan wydatków w wysokości 89.500.917,66 zł po zmianach został zrealizowany
w kwocie 86.069.619,22 zł, tj. w 96,17 % planu, czyli o 3.431.298,44 zł mniej;
⎯ zaplanowane wolne środki i nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 4.829.238,16 zł zostały
zrealizowane w kwocie 7.315.007,35 zł, tj. 151,47 % planu, czyli o 2.485.769,19 zł więcej;
⎯ zaplanowane rozchody na spłatę kredytu w wysokości 1.190.613,00 zł zostały zrealizowane w
całości, natomiast przelewy na rachunki lokat w wysokości 1.919.846,00 zł nie zostały
wykorzystane;
⎯ uzyskano wolne środki za 2020 rok w kwocie 7.538.306,55 zł, które wynikają
z następującego rozliczenia:
▪ niewykonane wydatki w kwocie 2.055.432,62 zł, w tym:
➢ w Starostwie Powiatowym w kwocie 1.503.860,28 zł m.in. na:
- drogi powiatowe – 311.240,36 zł
- lokale i pomieszczenia NZOZ – 8.907,92 zł
- diety radnych – 25.419,28 zł
- w rozdziale 75020 Starostwo Powiatowe – 516.938,51 zł
- promocję – 27.014,49 zł
- odsetki od kredytów – 29.574,08 zł
- rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe i wydatki oświatowe – 347.400,11 zł
- szkoły niepubliczne – 4.573,95 zł
- stypendia 4.500,00 zł
- rodziny zastępcze – 13.083,46 zł
- kulturę – 73.044,42 zł
- sport – 42.718,63 zł
- pozostałe wydatki – 99.445,07 zł
➢ w szkołach i placówkach oświatowych w kwocie 129.474,51 zł
➢ w Domu Dziecka w kwocie 29.539,97 zł
➢ w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w kwocie 145.901,72 zł
➢ w Domach Pomocy Społecznej w kwocie 203.845,07 zł
➢ w Powiatowym Urzędzie Pracy w kwocie 42.811,07 zł;
▪

niewykonane wydatki na programy unijne i inne zadania w kwocie 565.881,77 zł
(„Wsparcie uczniów logistyki w zakresie nabywanie kompetencji zawodowych”
program realizowany przez Zespół Szkół nr 2 – 19.726,67 zł, „Europejskie praktyki
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zawodowe szansą na lepszy start” program realizowany przez Zespół Szkół nr 2 –
165.455,52 zł, „Atrakcyjne kształcenie zawodowe” program realizowany przez
Zespół Szkół nr 1- 1.269,06 zł, „Profesjonalny, doświadczony, rozważny, elastyczny,
efektywny, twórczy stażysta i pracownik” program realizowany przez Zespół Szkół nr
1 – 51.252,07 zł, „Od Republiki Rzymskiej do Rzeczypospolitej”, „Ciągle uczę się,
rozwijam i edukuję moich uczniów”, „Jak zbudować most kulturowy z pasjami
naszych uczniów”, „Zmieńmy świat energią odnawialną” realizowane w I Liceum
Ogólnokształcącym – 267.414,10 zł, oraz środki na wydatki związane z ochroną
środowiska – 60.764,35 zł), które należy przeznaczyć na kontynuację tych programów
i zadań w 2021 roku;
▪

nierozdysponowana kwota wolnych środków i nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości
2.485.769,19 zł;

▪

środki z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację w 2021 roku zadań bieżących
i inwestycyjnych w wysokości 1.919.846,00 zł w tym: „Remont drogi powiatowej
nr 5574 Mikstat – Ostrzeszów” – 924.371,00 zł, „Przebudowa drogi powiatowej
nr 5587 Grabów – Osiek” – 495.475,00 zł., Ciąg pieszo rowerowy Ostrzeszów- Turze –
500.000,00 zł;

▪

wykonane ponadplanowe dochody własne w kwocie 511.376,97 zł w tym:
- z podatku dochodowego od osób fizycznych PIT ( – ) 431.755,00 zł
- z podatku dochodowego od osób prawnych CIT 83.986,04 zł
- z pozostałych dochodów 549.194,05 zł
- z refundacji środków Unijnych 309.952,88 zł
- FDS (–) 1,00 zł

Do budżetu powiatu pozyskano dodatkowe środki od Ministra Finansów na uzupełnienie subwencji
ogólnej w wysokości 128.655,00 zł.
Większe jest również wykonanie niektórych dochodów w stosunku do planu:
⎯ dochody osiągnięte w ramach opłat geodezyjnych na plan 540.000,00 zł wykonano
633.632,60 zł, więcej o 93.632,60 zł
⎯ dochody osiągnięte z czynszów na plan 291.438,00 zł wykonano 299.690,01 zł, więcej
o 8.252,01 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 225.750,00 zł wykonano 606.474,22 zł, więcej
o 380.724,22 zł
⎯ dochody z podatku dochodowego od osób prawnych na plan 300.000,00 zł wykonano
383.986,04 zł, więcej o 83.986,04 zł.
W 2020 roku w powiecie nie realizowano zadań w ramach rachunku dochodów jednostek.
Powiat Ostrzeszowski w 2020 roku w ramach przekazanych środków tj. dotacji, subwencji oraz
uzyskanych środków własnych realizował nałożone zadania zgodnie z ustawowymi zapisami.
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Wykres nr 2. Struktura dochodów powiatu ostrzeszowskiego w 2020 roku
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Wykres nr 3. Struktura wydatków powiatu ostrzeszowskiego w 2020 roku
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Wykres nr 4. Dochody budżetowe na przestrzeni lat 2018-2020
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Wykres nr 5. Wydatki budżetowe na przestrzeni lat 2018-2020

Wydatki budżetowe na przestrzeni lat 2018-2020
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BUDŻET OBYWATELSKI

Idea budżetu obywatelskiego polega na tym, że każdy mieszkaniec ma możliwość decydowania
o wydatkowaniu środków z budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Z jednej strony służy to
większej otwartości i użyteczności działania jst, z drugiej – pobudzeniu zainteresowania i aktywizacji
mieszkańców w życiu publicznym. Budżet obywatelski może przyczyniać się także do większej
efektywności wydatkowania pieniędzy publicznych, do budowania wśród mieszkańców poczucia
identyfikacji ze społecznością lokalną oraz podniesienia poziomu zaufania mieszkańców do
samorządu.
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 2020 roku, jak i w roku poprzednim nie zgłoszono propozycji utworzenia budżetu obywatelskiego
w ramach budżetu powiatu ostrzeszowskiego na rok przyszły.
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VI. WPŁYW PANDEMII COVID-19
NA FUNKCJONOWANIE POWIATU
OSTRZESZOWSKIEGO
Głównym czynnikiem wpływającym na sytuację organizacyjną, jak i finansową jednostek samorządu
terytorialnego w 2020 roku była recesja wywołana pandemią i lockdownem.
Globalna pandemia SARS-CoV-2 miała silny wpływ na działania i funkcjonowanie jednostek
samorządu terytorialnego. W szczególności na sposób organizacji pracy uwzględniając nowe
kategorie ryzyk, których pojawienie się związane było (i jest) z pandemią COVID-19.
Wszystkie powiatowe jednostki organizacyjne, jak również samorządy gminne z terenu powiatu
ostrzeszowskiego, zmuszone zostały do zdefiniowania nowych zasad i kanałów komunikacji pomiędzy
sobą, jak również ze społeczeństwem. Obsługiwani byli głównie interesanci umówieni poprzez
system rezerwacji: stronę internetową lub telefonicznie.
Administracja zobowiązana została do opracowania i wdrożenia procedury pracy zdalnej. Dyrektorzy
szkół musieli zmierzyć się z nowym zadaniem prowadzenia kształcenia na odległość w okresie
czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych.
Państwowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna przy ścisłej współpracy z Komendą Powiatową Policji
wdrożyć musiała dodatkowe czynności kontrolne i informacyjne nie tylko wobec instytucji
i przedsiębiorców, ale również wobec osób fizycznych.
W sposób określony, przy uwzględnieniu szczególnego reżimu sanitarnego, przeprowadzono również
nową formę funkcjonowania Domów Pomocy Społecznej w Kochłowach, Kobylej Górze i Marszałkach.
Na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego wprowadzono zakaz opuszczania terenu Domów
przez mieszkańców, jak też zakaz ich odwiedzin oraz urlopowania. Pracownicy Domów w sposób
turnusowy – co 14 dni, naprzemiennie zamykali się z podopiecznymi, by zupełnie odizolować ich od
kontaktów z zewnątrz i zminimalizować ryzyko zakażenia koronawirusem.
Przed rozpoczęciem profilaktycznej kwarantanny cała załoga (pielęgniarki, opiekunki, pokojowe,
terapeuci oraz kierownicy działów) poddawani byli testom na obecność koronawirusa, by mieć
pewność, że osoby, które zamkną się z domownikami są zdrowe.
Decyzją Wojewody Wielkopolskiego czasowo zawieszane były działalności Środowiskowych Domów
Samopomocy w Kuźnicy Grabowskiej i Doruchowie. Decyzja odnosiła się również do wszystkich
Warsztatów Terapii Zajęciowej działających na terenie powiatu ostrzeszowskiego.
Problem z zatrudnieniem, a także zmniejszenie przychodów odbiło się na Zakładzie Aktywności
Zawodowej w Książenicach, głównie z tytułu świadczonych usług pralniczych – zamknięcie branży
restauracyjnej. Problemy kadrowe dotyczyły osób niepełnosprawnych zatrudnionych w zakładzie
a znajdujących się w grupie wysokiego ryzyka zarażenia wirusem oraz zatrudnionych mieszkańców
domów pomocy społecznej, którzy na podstawie polecenia Wojewody Wielkopolskiego nie mogli
opuszczać domu i co za tym idzie, świadczyć pracy.
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Od strony wydatkowej, niezaplanowanej przy uchwalaniu budżetu powiatu ostrzeszowskiego na
2020 rok, wydano na środki wsparcia i różnego rodzaju działania zabezpieczające ogólną kwotę
4.378.490,00 zł.
W podziale na poszczególne powiatowe jednostki ubiegłoroczne wydatki poniesione na
przeciwdziałanie COVID-19 przedstawiają się następująco:
⎯ Starostwo Powiatowe w Ostrzeszowie – 275.151,00 zł
⎯ Powiatowy Urząd Pracy w Ostrzeszowie – 158.399,00 zł
⎯ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrzeszowie – 418.670,00 zł
⎯ Dom Pomocy Społecznej w Kochłowach – 731.716,00 zł
⎯ Dom Pomocy Społecznej w Kobylej Górze – 1.372.885,00 zł
⎯ Dom Pomocy Społecznej w Marszałkach – 1.368.676,00 zł
⎯ Dom Dziecka w Ostrzeszowie – 13.301,00 zł
⎯ I Liceum Ogólnokształcące w Ostrzeszowie – 2.825,00 zł
⎯ Zespół Szkół nr 1 w Ostrzeszowie – 9.512,00 zł
⎯ Zespół Szkół nr 2 w Ostrzeszowie – 9.312,00 zł
⎯ Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Ostrzeszowie – 12.972,00 zł
⎯ Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ostrzeszowie – 5.071,00 zł

REALIZOWANE WSPARCIE PRZEDSIĘBIORCÓW W RAMACH TARCZY
ANTYKRYZYSOWEJ W 2020 ROKU
Poleceniem Wojewody Wielkopolskiego Starosta Ostrzeszowski zobowiązany został do zapewniania
nieprzerwanej pracy powiatowego urzędu pracy w zakresie rejestracji osób bezrobotnych oraz
realizacji instrumentów pomocy i wsparcia dla przedsiębiorców/pracodawców, którzy w wyniku
epidemii COVID-19 znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji finansowej.
Program wsparcia dla pracodawców realizowany był przez Powiatowy Urząd Pracy w Ostrzeszowie na
podstawie art. 15 zzd ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegółowych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020 poz. 1842 z późn.
zm.).
Nabór wniosków i jego realizacja trwała od kwietnia 2020 roku do końca grudnia 2020 roku. Z puli
36.900.000,00 zł wykorzystano w roku ubiegłym środki w wysokości 29.833.100,00 zł
Tabela nr 8. Liczba złożonych wniosków w ramach Tarczy Antykryzysowej - 2020 rok

Art.15zzb dofinansowanie przedsiębiorcy części kosztów
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377
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z udzielonym
wsparciem
352

Art.15zzc dofinansowanie osobie prowadzącej samodzielną działalność
gospodarczą część kosztów prowadzenia tej działalności

695
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Art.15zzd Jednorazowa pożyczka na pokrycie bieżących kosztów
prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy

3 461

3 231

108

101

Art. 15zze Dofinansowanie organizacji pozarządowej części kosztów
wynagrodzeń pracowników

3

0

Art.15zze2 dofinansowanie kościelnej osobie prawnej części kosztów
wynagrodzeń pracowników

1

1

art.15zze4 Jednorazowa dotacja na pokrycie bieżących kosztów
prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i małego
przedsiębiorcy

47

39

4.692

4.348

Art.15 zzda Jednorazowa pożyczka na pokrycie bieżących kosztów
prowadzenia działalności organizacji pozarządowej

Razem

Samorząd powiatowy nie był obojętny na skargi przedsiębiorców, szczególnie dotyczące ograniczeń
z powodu zamknięcia firm z branży gastronomicznej oraz restauracji. Pisemnie wystąpiono do
Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii o przeanalizowanie ograniczenia zamknięcia tychże firm.
Jednak z uwagi na rosnącą liczbę nowych przypadków zakażenia SARS-CoV-2 rząd podjął decyzję
o zaostrzeniu ograniczeń, tłumacząc, że ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa w obiektach
użyteczności publicznej – szczególnie branży gastronomicznej, restauracji, hotelarskiej i fitness
związane jest przede wszystkich z ich jednoczasowym odwiedzaniem oraz przebywaniem w nich
użytkowników, wśród których mogą znajdować się osoby zainfekowane, lecz niewykazujące objawów
klinicznych choroby. Ministerstwo w odpowiedzi wskazało jedynie ustawowe możliwości pozyskania
środków pomocowych realizowanych przez powiatowy urząd pracy.
Aby wykazać zrozumienie problemu, w związku z trudną sytuacją finansową spowodowaną brakiem
możliwości wypracowania przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej wskutek
rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19 i wprowadzonym stanem epidemii Zarząd Powiatu
w Ostrzeszowie zatwierdził przygotowane przez dyrektorów szkół i placówek oświatowych aneksy do
umów najmu lokali i pomieszczeń, których właścicielem jest powiat ostrzeszowski, a w których
prowadzona była w ubiegłym roku działalność gastronomiczna i fitness. Aneks dotyczył obniżenia lub
zwolnieniem najemców z opłat najmu/dzierżawy na okres ustawowego ich zamknięcia.

STAN SANITARNY OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ
W 2020 roku w ewidencji Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ostrzeszowie znajdowało
się 364 obiektów użyteczności publicznej, skontrolowane zostały 103.
Z powodu ogłoszenia stanu epidemii oraz ograniczeń zawartych w kolejnych rozporządzeniach Rady
Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, PSSE w Ostrzeszowie prowadziło
zwiększoną ilość kontroli tematycznych związanych z ograniczeniami w poszczególnych grupach
obiektów. Kontrolowano spełnienie wymagań zawartych w aktualnych wydaniach rozporządzeń Rady
Ministrów (tzw. kontrole covid’owe).
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Tabela nr 9. Liczba kontroli w obiektach użyteczności publicznej w 2020 roku

Liczba obiektów wg
ewidencji

Liczba
obiektów
skontrolowanych

%
skontrolowanych
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132

13

10,0

3

3

100

Pensjonaty

1

1

100
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Zakłady fryzjerskie, fryzjerskokosmetyczne, kosmetyczne i odnowy
biologicznej
Dworce autobusowe

20

11

55,0

141

59

41,9

3

2

66,7

Nazwa obiektu
Podmioty wykonujące działalność
leczniczą
Hotele

Dworce i stacje kolejowe

1

1

100

Ustępy publiczne

3

2

66,7

Inne obiekty użyteczności publicznej

60

9

15,0

-

-

-

364

103

28,3

Środki transportu
Ogółem

Ponadto przeprowadzono dodatkowo
⎯ 130 kontroli dotyczących oceny przestrzegania obostrzeń związanych z pandemią
koronawirusa (także w dni wolne od pracy)
▪ w zakładach fryzjerskich i kosmetycznych,
▪ siłowniach,
▪ obiektach świadczących usługi hotelarskie,
▪ kościołach oraz innych obiektach użyteczności publicznej,
⎯
663 kontroli dotyczących oceny przestrzegania obostrzeń związanych z pandemią
koronawirusa (także w dni wolne od pracy)
▪ w zakładach żywienia zbiorowego otwartego,
▪ w zakładach małej gastronomii,
▪ obiektach ruchomych i tymczasowych
▪ sklepach zlokalizowanych przy trasach turystycznych i w miejscowościach
wypoczynkowych.

ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM SARS COV-2 - COVID 19 W 2020 ROKU
Wg danych otrzymanych z Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ostrzeszowie, w roku
2020 odnotowano 2.157 zakażeń w tym:
⎯ 189 osób hospitalizowanych,
⎯ 62 zgony.
Kwarantanną objęto 8.436 osób, nadzorem sanitarnym 687 osób.
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Ogółem Państwowa Stacja Sanitarno-Epidemiologicznej w Ostrzeszowie przeprowadziła 4.339
wywiadów i dochodzeń epidemiologicznych oraz kontroli dotyczących przestrzegania przepisów
przeciwepidemicznych w związku ze stanem epidemii COVID-19.
Wydano 2.701 decyzji merytorycznych.
Na terenie powiatu ostrzeszowskiego zorganizowano 30 punktów wymazowych DRIVE-THRU.

REALIZACJA ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTN EJ W PODMIOTACH LECZNICZYCH
W ZWIĄZKU Z EPIDEMIĄ COVID-19
W związku z sytuację epidemiologiczną świadczeniodawcy Podstawowej Opieki Zdrowotnej
zobowiązani zostali w 2020 roku udzielać świadczenia zgodnie z przepisami prawa, w tym
wprowadzonymi w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, a także wytycznymi, w
szczególności Ministra Zdrowia oraz konsultantów krajowych.
Zgodnie z rekomendacjami konsultantów krajowych (w dziedzinie medycyny rodzinnej, w dziedzinie
pielęgniarstwa rodzinnego) wizytę w gabinecie/w domu pacjenta poprzedzał wywiad telefoniczny
z pacjentem, po którym lekarz/pielęgniarka decydował, czy wizyta na miejscu w gabinecie bądź
w domu pacjenta jest niezbędna, czy wystarczy teleporada/telewizyta.
Placówki Podstawowej Opieki Zdrowotnej z terenu powiatu ostrzeszowskiego od początku epidemii
były, i są nadal, zobowiązane powyższymi rekomendacjami do udzielania świadczeń zarówno poprzez
teleporadę/telewizytę, jak również w gabinecie lub w miejscu zamieszkania pacjenta (jeżeli stan
zdrowia pacjenta wymaga bezpośredniego kontaktu z personelem medycznym).
Zmiana sposobu organizacji pracy służby zdrowia spowodowała, że w ubiegłym roku do władz
samorządowych powiatu ostrzeszowskiego zwrócili się bezpośrednio mieszkańcy o pomoc
i interwencję, ponieważ przyjęte formy funkcjonowania porad zdrowotnych pacjentów nie
satysfakcjonowały. Wskazywano zaniechanie bezpośredniego badania pacjentów i przejście lekarzy
rodzinnych na teleporady, a także bardzo utrudniony kontakt z przychodniami podstawowej opieki
zdrowotnej. Problem dotyczył również pielęgniarek środowiskowych, które odmawiały pacjentom
świadczenia usług w formie wizyt domowych.
Liczne interwencje i prośby mieszkańców powiatu ostrzeszowskiego skłoniły samorząd powiatowy
do wystąpienia do Narodowego Funduszu Zdrowia Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego
w Poznaniu o zajęcie stanowiska, jak powinna wyglądać opieka podstawowa, na co powinien liczyć
pacjent zwracający się z problemem zdrowotnym do lekarza pierwszego kontaktu.
W odpowiedzi NFZ Wielkopolski Oddział Wojewódzki wskazał, że świadczeniodawcy POZ zobowiązani
są udzielać świadczeń medycznych zgodnie z przepisami prawa oraz wytycznymi.
Kwestia weryfikacji działalności przychodni POZ została również poruszona przez Rzecznika Praw
Pacjenta, który postulował pisemnie do samorządu powiatowego o informację w zakresie możliwości
realizacji osobistych wizyt pacjentów w tychże placówkach.
W odpowiedzi samorząd powiatowy wskazał, że postulowana przez Rzecznika weryfikacja przez
starostę działalności przychodni POZ może bazować tylko na otrzymanych od lokalnej społeczności
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informacjach, uwagach i skargach, gdyż samorząd powiatowy nie ma prawnego przełożenia na
mechanizmy kontrolne w stosunku do lekarzy rodzinnych.
Natomiast opierając się na zgłaszanych opiniach wykazano pisemnie, że realizacja osobistego
kontaktu pacjenta z lekarzem, jak też zlecanie badań diagnostycznych w przychodniach podstawowej
opieki zdrowotnej, głównie na terenie miasta Ostrzeszowa, były utrudnione. Osobisty kontakt
pacjenta z lekarzem w danej placówce medycznej zależał od decyzji lekarza, podjętej podczas
teleporady, a jej udzielenie uzależnione było głównie od uzyskania przez pacjenta rejestracji
telefonicznej.
Samorząd powiatowy występował do Narodowego Funduszu Zdrowia Wielkopolskiego Oddziału
Wojewódzkiego w Poznaniu również w sprawie pobieranych opłat przez stomatologów od pacjentów
na zakup środków dezynfekujących.
Wystosowana odpowiedź do Starosty Ostrzeszowskiego wskazała, że akty prawne wprowadzające
określone ograniczenia i nakazy w związku z zapobieganiem rozprzestrzenienia się koronawirusa nie
zawierają przepisów umożliwiających pobieranie od pacjentów opłat przeznaczonych na zakup
środków dezynfekujących oraz jednorazowego sprzętu. Świadczeniodawca, która ma podpisaną
umowę z NFZ jako realizator usług obowiązany jest zapewnić bezpieczeństwo sanitarne pacjentom
korzystającym z wizyty u stomatologa.

FUNKCJONOWANIE OCZ SP. Z O.O. PODCZAS EPIDEMII COVID-19
Temat funkcjonowania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 w Ostrzeszowskim Centrum Zdrowia
Sp. z o.o. opisano w rozdziale VII w punkcie: opieka zdrowotna.
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VII. PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI POWIATU

OŚWIATA I WYCHOWANIE
W 2020 roku, jak i w latach poprzednich, powiat ostrzeszowski realizował zadania oświatowe poprzez
prowadzenie następujących szkół ponadpodstawowych i placówek oświatowych:
⎯ I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej - Curie w Ostrzeszowie, ul. Zamkowa 21.
profile:
▪ politechniczny,
▪ medyczny,
▪ humanistyczny,
▪ turystyczny.
⎯ Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Wlkp. w Ostrzeszowie, ul. Gen. Sikorskiego 9
kierunki kształcenia:
▪ Technikum nr 1
✓ technik budownictwa,
✓ technik ekonomista,
✓ technik rachunkowości
✓ technik technologii drewna,
✓ technik żywienia i usług gastronomicznych,
✓ technik organizacji turystyki z klasą sportową,
✓ technik usług fryzjerskich,
✓ technik reklamy.
▪ Branżowa Szkoła I Stopnia nr 1 w zawodach:
✓ sprzedawca,
✓ stolarz,
✓ fryzjer,
✓ tapicer,
✓ monter zabudowy i robót wykończeniowych,
✓ kucharz,
✓ wielozawodowa.
⎯ Zespół Szkół nr 2 im. Przyjaźni Polsko- Norweskiej w Ostrzeszowie, ul. Krańcowa 7
rozszerzenia i kierunki kształcenia:
▪ II Liceum Ogólnokształcące
✓ turystyczno-przyrodniczy,
✓ humanistyczno-artystyczny.
▪ Technikum nr 2
✓ technik informatyk,
✓ technik programista,
✓ technik logistyk,
✓ technik mechatronik,
✓ technik pojazdów samochodowych,
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✓ technik rolnik,
✓ technik żywienia i usług gastronomicznych,
✓ technik architektury krajobrazu,
✓ technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.
▪ Branżowa Szkoła I stopnia nr 2
✓ mechanik pojazdów samochodowych,
✓ wielozawodowa.
⎯ Specjalny Ośrodek Szkolno–Wychowawczy w Ostrzeszowie
w skład którego wchodzą:
▪ Przedszkole Specjalne,
▪ Szkoła Podstawowa Specjalna,
▪ Branżowa Szkoła Specjalna I stopnia,
▪ Szkoła Przysposabiająca do Pracy,
▪ Internat - realizujący zadanie Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka.
⎯ Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ostrzeszowie
Poradnia służy pomocą w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych oraz wychowawczych
dzieci i młodzieży powiatu ostrzeszowskiego. Główny cel to:
▪ wspomaganie rozwoju i efektywnego uczenia się,
▪ pomoc uczniom w wyborze zawodu i kierunku dalszego kształcenia
▪ udzielanie dzieciom i młodzieży ich rodzicom, opiekunom, nauczycielom różnych
form pomocy psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej.
Środki finansowe otrzymane w ramach subwencji były niewystarczające w stosunku do potrzeb.
Z budżetu powiatu zostały przekazane dodatkowe środki własne w wysokości 2.452.000 zł. Wielkość
subwencji MEN oraz środki własne powiatu przekazane dla szkół w 2020 roku przedstawia tabela
poniżej.
W zestawieniu ujęto również liczbę uczniów.
Tabela nr 10. Wielkość subwencji MEN oraz środki własne powiatu przekazane dla szkół w 2020 roku

Szkoła/

Liczba
uczniów

Placówka

1

2

I Liceum Ogólnokształcące

Subwencja na
szkołę/placówkę
wynikająca z
metryczki MEN
(kwiecień
2020)

Subwencja
przekazana
na szkołę/
placówkę

3

4

Dochody
własne
szkoły

Dochody
własne
powiatu

RAZEM
WYDATKI
NA SZKOŁY
(KOL. 4-6)

5

6

7

2 642 492,67

2 718 412,00

16 581,00

1 324 143,00

4 059 136,00

8 535 250,13

8 618 350,00

60 118,00

91 210,00

8 769 678,00

370
Zespół Szkół nr 1

1072

w tym:
708
Technikum
364
Branżowa Szkoła
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Zespół Szkół nr 2

926

7 871 048,22

8 227 766,00

163 643,00

151 234,00

8 542 643,00

3 873 608,92

3 766 693,00

128 000,00

927 807,00

4 822 500,00

1 524 884,96

1 316 000,00

38 695,46

w tym:
II LO

118

Technikum

680

Branżowa Szkoła
Specjalna

128

Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy

75

w tym:
Szk. Podstawowa

32

Branżowa Szkoła Specjalna

12

SPZ

26

Przedszkole

5

Poradnia PsychologicznoPedagogiczna
Szkoła Niepubliczna

36

48 624,10

0,00

Dom Dziecka
24 647 221,00
RAZEM
PKZP

1983

1 354 695,46

407 037,46

4 953,00

4 953,00

2 499 347,00

27 553 605,46

24 495 909,00
11 500,00

Szkoła Niepubliczna

42 126,00

Dotacja na dokształcanie
uczniów – (Zielona Góra)

2 800,00

Stypendia dla uczniów

38 000,00

RAZEM

94 426,00

OGÓŁEM WYDATKI

27 648 031,46

Nabór do klas pierwszych
Nabór w roku 2020 nie mógł być poprzedzony Dniami Otwartymi z uwagi na stan pandemii. Aby
zapewnić jak najlepszą informację na temat kierunków kształcenia oferowanych w szkołach, Wydział
Oświaty, Spraw Europejskich, Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego opracował Powiatowy
Folder Edukacyjny, który trafił do szkół podstawowych w formie elektronicznej, natomiast
Stowarzyszenie Inicjatyw Powiatowych działające w Starostwie Powiatowym pozyskało środki
zewnętrzne z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na jego wydruk
i dystrybucję wśród ósmoklasistów jesienią 2020 roku.
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Zdjęcie nr 1. Okładka Powiatowego Foldera Edukacyjnego – powiat ostrzeszowski.

Powiat w ubiegłym roku po raz pierwszy uruchomił elektroniczną rekrutację. Rozpoczęto ją od
wdrożenia aplikacji Vulcan-Nabór elektroniczny w Starostwie Powiatowym w Ostrzeszowie,
przeszkolenia pracowników wydziału oraz pracowników szkół średnich, obsługujących proces
rekrutacji w szkołach.
Wdrożenie naboru elektronicznego znacznie usprawniło proces rekrutacji w dobie ograniczeń.

Tabela nr 11. Nabór do klas pierwszych na rok szkolny 2020/2021

Typ szkoły
I Liceum Ogólnokształcące
Zespół Szkół nr 1

Zespół Szkół nr 2

Nabór do klas pierwszych rok szkolny 2020/21
- 100 absolwentów szkół podstawowych
- 220 absolwentów szkół podstawowych
• 113 technikum
• 107 branżowa szkoła I stopnia
- 196 absolwentów szkół podstawowych
• 26 liceum ogólnokształcące
• 142 technikum
• 28 branżowa szkoła I stopnia
Łącznie 516 uczniów (absolwentów szkół podstawowych)

Nabór do klas pierwszych rok szkolny 2019/2020 wynosił 1021 uczniów (absolwentów), jednak
należy pamiętać, że przyjmowano wówczas uczniów z tzw. „podwójnego rocznika”- absolwentów
gimnazjum i absolwentów szkół podstawowych.
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Matury i egzaminy zawodowe
Matury i egzaminy zawodowe odbywały się w 2020 roku w ścisłym rygorze sanitarnym.
Egzamin maturalny przeprowadzono w dniach od 16 do 29 czerwca 2020 roku. Z uwagi na stan
pandemii nie było ustnych egzaminów maturalnych. W części pisemnej matura obejmowała
egzaminy z języka polskiego, języka obcego i matematyki na poziomie podstawowymi, egzamin
z wybranego przedmiotu dodatkowego (na poziomie rozszerzonym).
Do wszystkich egzaminów obowiązkowych w 2020 roku przystąpiło 331 uczniów szkół
ponadpodstawowych:
⎯ w liceach ogólnokształcących - 130
⎯ technikach - 201
Egzamin zdało 294 absolwentów, co stanowi 88,82 % zdających, przy zdawalności w kraju 81,8%
i 81,6 % w województwie wielkopolskim. 7
(Dla porównania w 2019 roku maturę zdało 314 absolwentów - poziomie zdawalności 92%) .

Technikum nr 2
Razem

93

97

98%

33

31

18

26

84%

117

105

76

92

88%

112

96

65

79

82%

361

331

252

294

88,82%

Zdawalność w kraju
w danym typie
szkoły

99

%

99

Zdało maturę po
poprawkach

Zdało maturę w
czerwcu

Technikum

I Liceum
Ogólnokształcące
II Liceum
Ogólnokształcące
Technikum nr 1

Liczba
przystępujących do
matury

Liceum
Ogólnokształcące

Liczba
absolwentów

Typ szkoły

Nazwa szkoły

Tabela nr 12. Wyniki egzaminu maturalnego z uwzględnieniem egzaminu poprawkowego wg typów szkół (dane w %)

87%

73,10%

Egzamin zawodowy tzw. kwalifikacje w zawodzie; w 2020 roku uczeń/słuchacz zdał egzamin
potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, jeżeli uzyskał z części pisemnej, co najmniej 50% punktów
możliwych do uzyskania oraz z części praktycznej, co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania.
Do każdego zawodu na poziomie Branżowej Szkoły Zawodowej I stopnia oraz Technikum przypisane
są właściwe kwalifikacje, których uzyskanie determinuje otrzymanie tytułu technika czy robotnika
w zawodzie. Poniższe tabele przedstawiają zdawalność w Zespole Szkół nr 1 i Zespole Szkół nr 2
w Ostrzeszowie.

7

Zdawalność podana jest z uwzględnieniem egzaminów w terminie głównym (w czerwcu 2020 r.), dodatkowym (w lipcu
2020 r.) i poprawkowym (we wrześniu 2020 r.)
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Tabela nr 13. Zdawalność egzaminów zawodowych w Zespole Szkół nr 1 w sesji styczeń/ luty 2020 roku

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Lp.
1.
2.
3.
4.

Zespół Szkół nr 1
nazwa zawodu
Technik technologii drewna
Technik usług fryzjerskich
Technik ekonomista
Technik budownictwa
Technik budownictwa
Technik żywienia i usług
gastronomicznych
Technik obsługi turystycznej
Technik obsługi turystycznej
Razem

Zespół Szkół nr 1
nazwa zawodu
stolarz
sprzedawca
krawiec
kucharz
Razem

kwalifikacja

Liczba
przystępujących
6
14
26
33
1
24

zdali
egzamin
6
14
26
21
0
23

%
zdawalności
100,00
100,00
100,00
62,50
0,00
95,83

12
13
129

11
12
113

91,66
92,30
87,59%

kwalifikacja

Liczba przystępujących

zdali egzamin

% zdawalności

AU.15
AU.20
AU.14
TG.07

3
5
1
3
12

3
5
1
2
11

100,00
100,00
100,00
66,66
91,66%

A.50
A.23
A.36
B.30
B.33
T.15
T.14
AU.29

Tabela nr 14. Zdawalność egzaminów zawodowych w szkołach ponadpodstawowych w sesji czerwiec / lipiec 2020 roku

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Lp.
1.
2.
3.
4.

Zespół Szkół nr 1
nazwa zawodu
Technik technologii drewna
Technik usług fryzjerskich
Technik ekonomista
Technik budownictwa
Technik żywienia i usług
gastronomicznych
Technik obsługi turystycznej
Technik organizacji reklamy
RAZEM

Zespół Szkół nr 1
kwalifikacja
Nazwa zawodu
stolarz
AU.15
sprzedawca
AU.20
krawiec
AU.14
kucharz
TG.07
RAZEM

kwalifikacja

Liczba
przystępujących
14
22
28
31
26

zdali
egzamin
14
22
25
29
26

%
zdawalności
100
100
89,28
93,54
100

21
15
157

19
10
145

90,47
66,66
92,35%

Liczba przystępujących

zdali egzamin

% zdawalności

3
5
1
3
12

3
5
1
2
11

100
100
100
66,60
91,66%

AU.15
AU.21
AU.35
BD.29
TG.07
TG.14
AU.29

Strona | 50

Lp.

Zespół Szkół nr 2
nazwa zawodu

kwalifikacja

liczba
przystępujących

zdali
egzamin

%
zdawalności

Technik logistyk

AU22

23

23

100

A.32

17

16

94,10

EE.08

31

7

22,00

E.14

20

10

50,00

EE.02

29

29

100

E.19

20

9

45

RL.21

10

9

90

R.22

10

10

100

1

2

3

5

Technik informatyk

Technik mechatronik

Technik architektury krajobrazu

6

Technik żywienia

T.15

16

10

62,50

7

Technik rolnik

RL.03

15

13

86,60

R.16

8

3

37,50

B.22

11

6

54,50

MG.18

8

5

62,51

218

150

68,80%

8
9.

Technik energii
odnawialnej
Technik pojazdów
samochodowych
Razem

Lp.

Zespół Szkół nr 2
nazwa zawodu

kwalifikacja

Liczba
przystępujących

zdali
egzamin

%
zdawalności

1.

Mechanik pojazdów
samochodowych

MG.18

13

10

77

Kadra pedagogiczna
W roku szkolnym 2019/2020 w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat ostrzeszowski
pracowało 256 nauczycieli, w tym 206 pełnozatrudnionych8
Stopniem zawodowym:
⎯ nauczyciela dyplomowanego legitymowało się 158 nauczycieli, co stanowi 62 % ogółu
zatrudnionych
⎯ nauczyciela mianowanego legitymowało się 58 nauczycieli, co stanowi 23 % ogółu
zatrudnionych

8

Wg danych wykazanych w „INFORMACJI o stanie realizacji zadań oświatowych powiatu ostrzeszowskiego za rok szkolny
2019/2020”
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⎯ nauczyciela kontraktowego legitymowało się 26 nauczycieli, co stanowi 10 % ogółu
zatrudnionych
⎯ nauczyciela stażysty legitymowało się 9 nauczycieli, co stanowi 3 % ogółu zatrudnionych
⎯ bez stopnia awansu – 5 nauczycieli, co stanowi 2% ogółu zatrudnionych.
W 2020 roku w Starostwie Powiatowym przeprowadzono 7 postępowań na stopień nauczyciela
mianowanego.
Doskonalenie zawodowe
Warunkiem prawidłowej pracy szkół jest stały rozwój i doskonalenie zawodowe zatrudnionych
w nich nauczycieli oraz kadry kierowniczej. Doskonalenie zawodowe nauczycieli wspierane jest
finansowo poprzez coroczny odpis planowanych rocznych środków przeznaczonych na
wynagrodzenia osobowe nauczycieli.
W 2020 roku zgodnie z uchwałą Zarządu Powiatu nr 9/2020 z dnia 10 lutego 2020 roku była to kwota
118.000,00 zł tj. nie mniej niż 0,8 % na ten cel. Jednostkowa maksymalna kwota dofinansowania na
kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli wynosiła 2.000,00 zł.
Wyodrębnione w budżetach szkół środki oprócz dopłat do czesnego dla studiujących nauczycieli,
przeznaczane są na szkolenia rad pedagogicznych, przygotowanie materiałów szkoleniowych,
pokrycie kosztów dojazdów, organizację szkoleń, seminariów, konferencji szkoleniowych, organizację
warsztatów metodycznych i przedmiotowych, opłat za kursy kwalifikacyjne i doskonalące – zgodnie
z potrzebami, wskazywanymi przez poszczególną szkołę lub placówkę oświatową.
Tabele nr 15. Środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli w latach 2016-2020

Szkoła/placówka

2016

2017

2018

2019

2020

I Liceum
Ogólnokształcące

8.197,00 13

13.937,00

13.155,00

12.144,00

15.000,00

Zespół Szkół nr 1

16.793,00

32.946,00

34.126,00

32.297,00

36.500,00

Zespół Szkół nr 2

16.394,00

32.504,00

33.059,00

32.569,00

35.600,00

Specjalny
Ośrodek SzkolnoWychowawczy

10.996,00

21.452,00

22.158,00

18.484,00

20.900,00

Poradnia
PsychologicznoPedagogiczna

5.000,00

5.880,00

9.000,00

5.096,00

10.000,00

Razem

57.380,00 zł

106.719,00 zł

111.498,00 zł

100.590,00 zł

118.000,00 zł
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Szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych
Do zadań powiatu należy prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych. Dokonywanie
wpisu do ewidencji oraz nadawanie niepublicznym szkołom uprawnień szkół publicznych odbywa się
na wniosek strony.
W roku 2020 na terenie powiatu ostrzeszowskiego działała jedna szkoła niepubliczna
o uprawnieniach szkoły publicznej, dla której powiat jest organem rejestrowym: Liceum
Ogólnokształcące dla Dorosłych w Ostrzeszowie.
Liceum rozpoczęło swą działalność 1 września 2008 roku. Nadzór pedagogiczny nad tą szkołą
sprawuje Wielkopolski Kurator Oświaty. Siedzibą szkoły jest budynek Szkoły Podstawowej nr 2, ul.
Piastowska 3 w Ostrzeszowie. Osoba prowadząca szkołę: Paweł Dzioba. Liczba uczniów/słuchaczy –
36. Cykl kształcenia trwa 3 lata.
Szkoła prowadzi nauczanie dla dorosłych w formie zaocznej. Ukończenie szkoły umożliwia uzyskanie
świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego.
Zdalna szkoła
W ramach organizacji kształcenia na odległość powiat ostrzeszowski wziął udział w rządowym
programie „Zdalna Szkoła”, w ramach którego zakupiono 34 laptopy przeznaczone dla uczniów
i nauczycieli szkół ponadpodstawowych i specjalnych. Sprzęt komputerowy został przekazany
do dyrektorów placówek już w kwietniu ubiegłego roku, by jak najszybciej trafić do uczniów
i nauczycieli, którzy nie mieli możliwości kształcenia na odległość. Zakupu dokonano z Programu
Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, w ramach działania 1.1 „Wyeliminowanie
terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich
przepustowościach”. Całkowita kwota projektu wyniosła 99.939,60 zł i w całości pochodziła
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, gdyż program gwarantował 100 % dofinansowania
ze środków europejskich.
Powiat ostrzeszowski zamówił sprzęt IT, aby przeciwdziałać cyfrowemu wykluczeniu
uczniów powiatowych szkół ponadpodstawowych i specjalnych. W związku z zawieszeniem zajęć
w formie tradycyjnej sprzęt dalej służy do nauki zdalnej.

Stypendia oraz nagrody edukacyjno-motywacyjne starosty ostrzeszowskiego
W 2020 roku 6 uczniów szkół ponadpodstawowych otrzymało stypendia Starosty Ostrzeszowskiego
oraz 42 uczniów nagrody edukacyjno-motywacyjne za rok szkolny 2019/2020.
Stypendium Starosty przyznawane jest w ramach „Powiatowego programu wspierania edukacji oraz
wyrównywania szans edukacyjnych” uczniom szczególnie uzdolnionym ze średnią ocen nie niższą niż
5.0, z co najmniej bardzo dobrą oceną z zachowania oraz przynajmniej w jednej dziedzinie wiedzy
uzyskującym celujące stopnie. Oprócz tego stypendyści muszą spełniać jeden z dodatkowych
warunków takich jak: uczestnictwo w pracach samorządu uczniowskiego, przyczynianie się do
promocji powiatu poprzez udział w konkursach innych niż przedmiotowe na szczeblu - co najmniej
ponadpowiatowym oraz pomoc osobom niepełnosprawnym, chorym lub starszym. Stypendia
Starosty wypłacane są w wysokości 250 złotych przez 10 miesięcy roku szkolnego.
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W zakresie projektów infrastrukturalnych:
1. Zakończono realizację projektu „Szatnia na medal” w I Liceum Ogólnokształcącym
w Ostrzeszowie zgodnie z umową zawartą z Urzędem Marszałkowskim Województwa
Wielkopolskiego w Poznaniu w ramach programu „Szatnia na medal” na zadania remontowe
z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Remont szatni i sanitariatów w I Liceum
Ogólnokształcącym w Ostrzeszowie”. Inwestycja miała na celu przede wszystkim poprawę
funkcjonalności oraz zwiększenie komfortu i bezpieczeństwa higieniczno-sanitarnego
użytkowników. Modernizacji zostały poddane 3 szatnie wraz z sanitariatami oraz korytarzem.
Koszt całkowity inwestycji wyniósł 139.772,57 zł z czego połowa została sfinansowana
z budżetu powiatu ostrzeszowskiego (69.884,00 zł), a w połowie ze środków Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego (69 884,00 zł). Z efektów programu
„Szatnia na medal” korzystają zarówno uczniowie szkoły w czasie zajęć lekcyjnych
i pozalekcyjnych, jak i kluby sportowe.
Projekt remontu i modernizacji szatni i toalet opracował Wydział Oświaty, Spraw
Europejskich, Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego we współpracy z Dyrekcją szkoły.
2. Złożono wniosek aplikacyjny w konkursie nr RPWP.09.03.02-IZ.00-30-001/20 ogłoszonym
przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego do Wielkopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w Ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego Oś 9, Działanie 9.3, Poddziałanie 9.3.2.pn.: „ Kompleksowe wsparcie
kształcenia zawodowego w powiecie ostrzeszowskim”. Projekt swym zakresem obejmuje
przebudowę kotłowni w Zespole Szkół nr 1 w Ostrzeszowie z adaptacją na sale dydaktyczne
kształcenia zawodowego , adaptację budynku D Zespołu Szkół nr 2 w Ostrzeszowie na cele
pracowni programistycznej oraz zakup wyposażenia pracowni teoretycznej i praktycznej
nauki zawodów oraz rozwijania u uczniów kompetencji kluczowych na rynku pracy ZS nr 1
i ZS Nr 2 w Ostrzeszowie. Doposażone oraz nowoutworzone pracownie wykorzystywane
będą do kształcenia uczniów w zawodach: w Zespole Szkół Nr 1 w Ostrzeszowie: technik
budownictwa, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, murarz-tynkarz,
betoniarz-zbrojarz, technik technologii drewna, stolarz, tapicer, technik żywienia
i usług gastronomicznych, technik hotelarstwa, technik kelnerstwa, kucharz, barman, barista;
W Zespole Szkół Nr 2 w Ostrzeszowie: technik programista, teleinformatyk.
Planowany termin zakończenia inwestycji - 2022 rok
Całkowita wartość projektu – 2.926.114,00 zł
Koszty kwalifikowalne – 2.926.114,00 zł
Planowana kwota dofinansowania – 2.487.197,00 zł
Dofinansowanie projektu stanowić będzie 85% całkowitej wartości projektu.
3. Złożono wniosek aplikacyjny do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego
pn.: „ Urządzenie terenu rekreacyjnego przy boisku sportowym w I LO w Ostrzeszowie” za
pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na
wdrażanie operacji w ramach strategii kierowanego [przez społeczność „ z wyłączeniem
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projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020.
Operacja będzie polegać na urządzeniu terenu rekreacyjnego przy boisku sportowym w I LO
w Ostrzeszowie poprzez wykonanie trybun przy istniejącym boisku, utwardzenie powierzchni
pod trybunami, dojścia do trybun oraz montaż dwóch stanowisk do gry w szachy.
Planowany termin realizacji projektu - 10. 2021 rok
Całkowity koszt operacji wg kosztorysu wyniesie - 84.000,00 zł
Wnioskowana kwota pomocy finansowej - 53.449,00 zł
Wkład własny Powiatu Ostrzeszowskiego - 30.551,00 zł
Poziom dofinansowania operacji ( w %) - 63,63 %
4. Złożono 3 wnioski aplikacyjne o uzyskanie środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla
jednostek samorządu terytorialnego do Prezesa Rady Ministrów za pośrednictwem
Wojewody Wielkopolskiego:
⎯ na „Rozbudowę szpitala w Ostrzeszowie” o nowe skrzydło zintegrowane funkcjonalnie
z obecnie istniejącym budynkiem tak, aby stworzyć warunki izolacji pacjentów z wirusem
COVID -19 z możliwością hospitalizacji na oddziałach wewnętrznym, chirurgicznym
i ginekologiczno-położniczym, przy jednoczesnej hospitalizacji w odrębnej części szpitala
pacjentów niezakażonych. Inwestycja obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej,
uzyskanie pozwolenia na budowę i wykonanie robót budowlanych nowego skrzydła
szpitala w nowej lokalizacji oraz zakup i wykonanie zapasowego źródła prądu
i zapasowego źródła wody, dodatkowego źródła ciepła tj. budowa kotłowni gazowoolejowej, a także przebudowę istniejących instalacji zewnętrznych m. in. energetycznej
i gazowej w zakresie niezbędnym do poprawnego podłączenia rozbudowywanej części
budynku. W zakres inwestycji wchodzi także zakup kompleksowego wyposażenia
oddziałów szpitalnych, bloku operacyjnego, rehabilitacji, apteki i sterylizatorni.
Planowane rozpoczęcie inwestycji – marzec 2021
Planowany termin zakończenia inwestycji – sierpień 2023
Szacowany koszt inwestycji brutto – 20.842.350,00 zł
Wnioskowana kwota brutto – 20.000.000,00 zł
⎯ wniosek na wykonanie projektu pn.: „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego
przy ZS nr 2 w Ostrzeszowie” którego przedmiotem jest budowa wielofunkcyjnego
boiska sportowego przy ZS nr 2 w Ostrzeszowie o wymiarach 42x22 m, przeznaczonego
do uprawiania różnych dyscyplin sportowych. W ramach inwestycji zostanie wykonana
przebudowa i nawierzchnia poliuretanowa. Wykonane zostanie ogrodzenie w formie
piłkochwytów o wysokości 4 m, kompletne oświetlenie, trybuny na 50 miejsc. Boisko
wyposażone zostanie w stojaki do koszykówki, słupki do siatkówki, słupki do tenisa oraz
bramki do piłki ręcznej.
Planowany termin rozpoczęcia inwestycji – czerwiec 2021
Planowany termin zakończenia realizacji inwestycji – listopad 2021
Szacowany koszt inwestycji brutto – 500.000,00 zł
Kwota wnioskowanych środków – 500.000,00 zł.
⎯ wniosek na realizację projektu pn.:„Wykonanie instalacji fotowoltaicznych w obiektach
użyteczności publicznej w powiecie ostrzeszowskim” polegającego na montażu instalacji
fotowoltaicznych w domach pomocy społecznej na terenie powiatu ostrzeszowskiego, w
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placówkach szkolnych oraz na budynku Starostwa Powiatowego w Ostrzeszowie. Zmiana
źródła energii z elektroenergetycznej na słoneczną zapewni kompleksowość działań
proekologicznych w ośmiu obiektach.
Planowany termin rozpoczęcia inwestycji – maj 2021
Planowany termin zakończenia realizacji inwestycji – maj 2022
Szacowany koszt inwestycji brutto – 1.450.000,00 zł
Kwota wnioskowanych środków – 1.400.000,00 zł.
W zakresie działań promocyjnych:
⎯ wydano drugi numeru bezpłatnego Magazynu Powiatowego, który ukazał się w grudniu
2020 roku w nakładzie 1000 egzemplarzy. Magazyn jest syntezą najważniejszych
wydarzeń w minionym roku i zarazem kolejnym narzędziem promocji powiatu
ostrzeszowskiego;
⎯ wykonano i zamontowano tablicę informacyjno-promocyjną promującą walory
turystyczno-rekreacyjne powiatu ostrzeszowskiego przed głównym wejściem do budynku
Urzędu Starostwa Powiatowego w Ostrzeszowie;
⎯ zaktualizowano dwie tablice informacyjne – bilbordy, promujące powiat przy drodze
krajowej nr 11. Ubiegłoroczna tematyka grafik dotyczyła promocji szkół
ponadpodstawowych;
⎯ promowano przedsiębiorstwa powiatu ostrzeszowskiego - typowanie przedsiębiorstw do
udziału w konkursie Gospodarczo-Samorządowy HIT Regionów
W 2020 roku laureatami zostali:
✓ TRASKO – Inwest Sp. z o.o. w Ostrzeszowie – firma otrzymała tytuł Dysprozowy
HIT 2019-USŁUGA ROKU - za najwyższą jakość usług budowlanych na przykładzie
realizacji inwestycji budowy zespołu hal produkcyjnych EKOOKNA w Kornicach k.
Raciborza,
✓ PPHU - FUMO Ostrzeszów Sp. z o.o. w Ostrzeszowie – firma otrzymała tytuł
Palladowy HIT 2019 – DZIAŁANIA ORGANIZACYJNE ROKU – za zbudowanie silnej,
rozpoznawalnej marki i przedsiębiorstwa w zakresie produkcji wysokiej jakości
elementów i detali metalowych,
✓ Gospodarstwo Rolne Zdzisław Serafin w Hetmanowie –GOSPODARSTWO ROLNE
ROKU – Rubinowy HIT 2019 - za modelowe gospodarstwo rolne o specjalności
chowu i hodowli drobiu
⎯ zgłoszono projekt pn. „DZIEŃ PYRA” zrealizowanego w 2019 roku przez Zespół Szkół
nr 2 w Ostrzeszowie w ramach imprez cyklicznych realizowanych w celu upowszechniania
tradycji i przywiązania do warzywa, jakim są w Wielkopolsce ziemniaki. Konkurs został
zorganizowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego pn.: „Działania
proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju województwa
wielkopolskiego”. W grudniu, 2020 roku odbyła się uroczysta gala, podczas której
ogłoszono wyniki konkursu. Nagroda w wysokości 5.000,00 zł została przyznana
Zespołowi Szkół nr 2 w Ostrzeszowie;
⎯ stała współpraca z lokalnymi mediami takimi jak: Czas Ostrzeszowski, Puls Tygodnia, TV
PROART, RC FM, Radio SUD, Nasze Strony Ostrzeszowskie, Radio Poznań
⎯ promocja powiatu ostrzeszowskiego na bieżąco prowadzona jest poprzez stronę
internetową www.powiatostrzeszowski.pl, powiat prowadzi również własny profil na
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kanale Facebooka. W 2020 roku na stronie internetowej opublikowano 827 artykułów
(690 artykułów w 2019). Ponadto publikowano informacje własne dla środków
publicznego przekazu, w tym odpowiedzi na informacje medialne, opracowywano
również comiesięczną Stronę Powiatową (podsumowanie miesiąca) w lokalnej prasie;
⎯ w ubiegłym roku zorganizowano 4 konferencje prasowe, aby na bieżąco dzielić się
z podejmowanymi działaniami przez powiat. Konferencje odbyły się 5 marca, 18
czerwca, 16 października i 13 listopada 2020 roku;
⎯ po raz pierwszy zorganizowano za pośrednictwem kanału Facebooka spotkanie na żywo
Starosty Ostrzeszowskiego z internautami – spotkania te odbyły się trzy razy
⎯ w ramach działań promocyjnych nagrano i propagowano filmy:
✓ "Stwórz rodzinę zastępczą"
✓ zapowiadający Ogólnopolski Turniej Badmintona 2020
✓ filmiki "wyzwania" podjęte w ramach akcji charytatywnej "Dla Wojtusia"
w których udział wzięło Starostwo Powiatowe, PCPR oraz Inspektorat
Weterynarii;
⎯ w ramach działań na rzecz rozwoju powiatu przystąpiono do pilotażowego programu
rządowego, polegającego na czynnym udziale i wykonywaniu opracowań w powołanym
do tego celu zespole roboczym złożonym z przedstawicieli wszystkich gmin z terenu
powiatu ostrzeszowskiego. Partnerami projektu są Ministerstwo Funduszy i Polityki
Regionalnej, Związek Miast Polskich, Urzędy Marszałkowskie i 15 województw. Nazwa
projektu „Południe Wielkopolski działa wspólnie”.
Głównym celem programu jest zainicjowanie i wzmocnienie współpracy najsłabszych
gospodarczo jednostek samorządu terytorialnego oraz pokazanie korzyści, jakie mogą
czerpać ze wspólnych realizacji zadań.
W zakresie kultury i sportu:
⎯ W minionym roku złożono 32 wnioski do Kalendarza Imprez Sportowych oraz 39 do
Kalendarza Imprez Kulturalnych na 2020. Nastąpiła tylko ich częściowa realizacja, ze
względu na obostrzenia pandemiczne.
W sumie w 2020 roku przyjęto i rozliczono (sprawdzając pod względem merytorycznym i
finansowym) 21 rachunków dotyczących kultury fizycznej i sportu oraz 31
dotyczących kultury. Ponadto przyjęto 11 sprawozdań z imprez sportowych, wyłączając
imprezy SZS i LZS oraz 14 sprawozdań z imprez kulturalnych organizowanych na naszym
terenie
W 2020 roku w bardzo ograniczonym zakresie, spowodowanym przez pandemię Covid19, podejmowano działania zapewniające rozwój twórczości artystycznej. Ustalane
założenia programowo-artystyczne imprez kulturalnych o zasięgu powiatowym, czy
wieloletnie prowadzone sprawy w zakresie wymiany kulturalnej musiały zostać odłożone.
Podobnie, jak współorganizowanie zawodów i imprez sportowo-rekreacyjnych
popularyzujących walory rekreacji ruchowej.
⎯ W 2020 roku ogłoszono i przeprowadzono konkurs ofert na realizację zadań publicznych
powiatu ostrzeszowskiego w sferach kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz
upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Jego realizacja została opisana w rozdziale III
w pkt. „Współpraca z organizacjami pozarządowymi…” niniejszego raportu.
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POMOC SPOŁECZNA
Pomoc społeczna prowadzona przez powiat ostrzeszowski to nie tylko wsparcie finansowe osób
i rodzin potrzebujących pomocy, ale także pomoc instytucjonalna, świadczona przez placówki
pomocy społecznej. Należy tutaj wspomnieć, że głównym koordynatorem wszelkich działań
podejmowanych w tym zakresie jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrzeszowie.
Instytucje pomocy społecznej działające na terenie powiatu ostrzeszowskiego w 2020 roku:
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, pomimo ograniczeń covidowych 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.
oraz
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.
prowadzone są na terenie powiatu przez Fundację Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych
„Miłosierdzie” z siedzibą w Kaliszu.
Łącznie w Warsztatach przebywa 140 uczestników.
W zakresie współpracy z WTZ’ami powiat ostrzeszowski rokrocznie, zgodnie z zawartymi umowami
przekazuje dofinansowanie z przeznaczeniem na sfinansowanie 10% kosztów rehabilitacji
uczestników WTZ. Dotacja w wysokości 318.909,00 zł została w 2020 roku przekazana w całości.
W 2019 roku była to kwota 269.453,80 zł.
Dodatkowo powiat przekazuje dotację dla powiatu ostrowskiego w wysokości 2.278 zł na
dofinansowanie kosztów uczestnictwa w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Przygodzicach mieszkańca
powiatu ostrzeszowskiego.
W zakresie współpracy ze Stowarzyszeniem „Aktywni” w Doruchowie powiat w ubiegłym roku
przekazał dotację na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Doruchowie
w wysokości 780.363,00 zł oraz na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy
w Kuźnicy Grabowskiej w wysokości 511.196,50 zł.
Funkcjonowanie domów pomocy społecznej
Podobnie jak w roku 2019, tak i w 2020 wystąpiła konieczność zaangażowania środków finansowych
powiatu ostrzeszowskiego w realizację zadań pomocy społecznej, głównie dotyczących
dofinansowania bieżącej działalności domów pomocy społecznej. Z budżetu powiatu zostały
przekazane dodatkowe środki własne w wysokości 373.000,00 zł. Znaczącą pomocą w tym trudnym
czasie było również przyznanie w ramach środków z UE i budżetu państwa kwoty 1.823.776,51 zł na
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realizację projektów: „Domy Pomocy Społecznej Bezpieczne w Wielkopolsce”, „Zapewnienie
bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi i Zakładów Opiekuńczo
Leczniczych, Domów Pomocy Społecznej, Zakładów Pielęgnacyjno- Opiekuńczych i Hospicjów na czas
COVID- 19. ”
Przyznane środki zgodnie z wytycznymi grantu zostały przeznaczone na zakup środków ochrony
indywidualnej, wyposażenie izolatoriów, zakup testów wraz z usługą wykonania dla personelu Domu,
wypłatę dodatków dla personelu DPS.
Domy Pomocy Społecznej otrzymały również wsparcie w postaci dostarczania zestawów obiadowych
dla pracowników Domu z Fundacji im. Królowej Polski Św. Jadwigi z Puszczykowa oraz dzięki
przystąpieniu powiatu ostrzeszowskiego do Związku Stowarzyszeń Wielkopolski Bank Żywności, gdzie
otrzymano dary w postaci różnorodnej żywności, które znacznie urozmaicały dietę mieszkańcom
Domów.
Organizacja instytucjonalnej opieki zastępczej
Dom Dziecka w Ostrzeszowie dysponuje 34 miejscami dla wychowanków
⎯ 24 miejscami w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego
w Ostrzeszowie,
⎯ 10 miejscami w Domu Dziecka w Ostrzeszowie z siedzibą w Książenicach,
jednak z uwagi na konieczność dokonania standaryzacji w obu placówkach liczba wychowanków
wynosi 28.
W roku 2020 przyjęto 5 nowych wychowanków – wszyscy pochodzący z powiatu ostrzeszowskiego.
Natomiast Dom opuściło 6 wychowanków, z których:
⎯ 4 pełnoletnich wychowanków powróciło do rodziny biologicznej,
⎯ 2 pełnoletnich wychowanków założyło własne gospodarstwa domowe.
Dom Dziecka w Ostrzeszowie może liczyć na pomoc sponsorów, którzy pamiętają o wychowankach
Domu. W 2020 roku uzyskano pomoc od:
1. firmy Teamtechnik z Ostrowa Wlkp.
2. Fundacji WAWEL z Krakowa
3. Lions Club Calisia z Kalisza
4. Mahle Behr z Ostrowa Wlkp.
5. szkół i przedszkoli powiatu ostrzeszowskiego, ostrowskiego, oleśnickiego i kępińskiego
6. osób prywatnych
W 2020 roku Dom Dziecka otrzymał darowizny pieniężne w łącznej kwocie 15.814,75 zł.

Działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Ostrzeszowie wykonuje zadania zlecone
z zakresu zadań administracji rządowej. W 2020 roku prowadził postępowania orzecznicze mające na
celu wydanie orzeczenia o :
⎯ niepełnosprawności – dla osób do 16 roku życia
⎯ stopniu niepełnosprawności – dla osób, powyżej 16 rok życia.
Orzeczenia wydane przez Powiatowy Zespół są podstawą do korzystania przez osoby
niepełnosprawne z szeregu ulg i uprawnień, m. in. odpowiedniego zatrudnienia, rehabilitacji,
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uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego, świadczenia pielęgnacyjnego, karty parkingowej i innych ulg na
postawie odrębnych przepisów.
W związku z ogłoszeniem od 14 marca 2020 roku zagrożenia epidemiologicznego COVID-19 komisje
orzekające orzeczenia wydają na podstawie dokumentacji medycznej, bez obowiązkowego
stawiennictwa osoby zainteresowanej. Jednocześnie z uwagi na powyższe - od 8 marca 2020 roku
orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, o niepełnosprawności, legitymacje osoby
niepełnosprawnej, karty parkingowe wydane na czas określony zachowują ważność do upływu 60 dni
od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemiologicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do
dnia wydania nowego orzeczenia.
W 2020 roku do zespołu wpłynęło ogółem 1479 wniosków o uzyskanie orzeczenia (1622 w 2019
roku), z kolei na 138 posiedzeniach komisji lekarskich (107 posiedzeń w 2019) zostało wydanych
ogółem 1449 orzeczeń (1490 w 2019):
⎯ przyjęte wnioski dla osób powyżej 16-go roku życia - 1330
⎯ przyjęte wnioski dla osób poniżej 16 roku żucia - 149
⎯ wydane orzeczenia dla osób powyżej 16-go roku życia -1300
⎯ wydane orzeczenia dla osób poniżej 16-go roku życia - 149
Od orzeczeń powiatowego zespołu wnioskodawcy przysługuje odwołanie i tak w ubiegłym roku do
Zespołu wpłynęły ogółem 143 odwołania (111 odwołań w 2019 roku).
Na podstawie orzeczeń w 2020 r. zespół wydał:
⎯ 205 legitymacji osoby niepełnosprawnej, (409 legitymacji w 2019 roku)
✓ dla osób powyżej 16- go roku życia - 188
✓ dla osób przed 16-tym rokiem życia – 17
⎯ 287 kart parkingowych potwierdzających niepełnosprawność ruchową (345 kart w 2019)
Należy zaznaczyć, że wydawane nowe legitymacje osoby niepełnosprawnej w formie
spersonalizowanej karty zawierają elementy zabezpieczające dokument przed sfałszowaniem
i podrobieniem.

Działalność Zakładu Aktywności Zawodowej w Książenicach
Zakład Aktywności Zawodowej w Książenicach prowadzi działalność od 15 grudnia 2004 roku na
podstawie umowy zawartej pomiędzy województwem wielkopolskim a powiatem ostrzeszowskim organizatorem i organem prowadzącym.
Głównym celem zakładu jest:
⎯ zatrudnianie osób niepełnosprawnych o znacznym i umiarkowanym stopniu
niepełnosprawności,
⎯ rehabilitacja zawodowa i społeczna zatrudnionych
⎯ stwarzanie jak najkorzystniejszych warunków do podjęcia zatrudnienia na otwartym rynku
pracy.
Działalność gospodarcza, prowadzona przez zakład ma tylko charakter pomocniczy, nie ma na celu
osiągnięcie zysku, a uzyskiwane dochody (ewentualny zysk) przeznaczane są na zakładowy funduszu
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aktywności, z którego to finansowane są zadanie związane z rehabilitacją zawodową, społeczną
i leczniczą zatrudnionych osób niepełnosprawnych.
Placówka zapewnia pracownikom doraźną i specjalistyczną opiekę medyczną, poradnictwo i usługi
rehabilitacyjne.
Na dzień 31 grudnia 2020 roku zakład zatrudniał 56 osób, w tym 45 osób niepełnosprawnych
(25 osób ze znacznym i 20 osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności) oraz 11
pracowników personelu zakładu (w tym 5 osób na stanowiskach urzędniczych).
Ponad 70 % osób zatrudnionych w zakładzie stanowią osoby niepełnosprawne.
Zakład prowadzi działalność gospodarczą o charakterze usługowym, w tym:
⎯ usługi pralnicze,
⎯ prace z zakresu ochrony i hodowli lasu,
⎯ montaż akcesoriów meblarskich,
⎯ sortowanie, pakowanie art. spożywczych.
Od wielu lat pracuje z kilkoma strategicznymi dla zakładu podmiotami gospodarczymi, działającymi
w naszym regionie (PROFI Grabów nad Prosną, AKCES Kępno, Zakłady Usług Leśnych) oraz mniejszymi
przedsiębiorstwami, restauracjami, hotelami, gospodarstwami agroturystycznymi, placówkami
medycznymi, gabinetami kosmetycznymi oraz klubami sportowymi. Zakład wykonywał w ubiegłym
roku także usługi dodatkowe - wycinka krzaków przy drogach powiatowych na zlecenie Wydziału
Zarządzania Drogami Starostwa Powiatowego.
W 2020 roku zakład osiągnął przychody z prowadzonej działalności gospodarczej w wysokości 420
tys. zł netto (460 tys. zł netto w 2019 roku). Stan pandemii, wprowadzone ograniczenia, zamknięcie
branży restauracyjnej i hotelowej oraz trudna sytuacja kadrowa (pracownicy – osoby z grupy
wysokiego ryzyka, oraz pracownicy z DPS Kobyla Góra) sprawiły, że zakład osiągnął o wiele mniejsze
niż zakładano przychody z usług pralniczych, a także usług leśnych, które to są głównymi źródłami
przychodów dla zakładu. Mimo licznych trudności zakład przez cały rok działał normalnie
i terminowo wykonał wszystkie zadania i usługi, a żaden pracownik nie świadczył pracy w systemie
zdalnym.
Wypożyczalnia przy PCPR w Ostrzeszowie
Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego ulokowana jest w obiekcie Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Ostrzeszowie, przy ul. Zamkowej 17. Z wypożyczalni skorzystało 50 osób (64 osoby
w 2019) wypożyczając potrzebny sprzęt na określony okres czasu.
Należy zaznaczyć, że wypożyczanie jest bezpłatne i mogą z niego skorzystać wszyscy potrzebujący
mieszkańcy powiatu ostrzeszowskiego.
Powstanie jadłodzielni
Pod koniec roku 2020 z inicjatywny radnego Rady Powiatu Adama Grzyba samorząd powiatowy
uruchomił jadłodzielnię.
Na społeczną lodówkę złożyli się radni Rady Powiatu oraz Rady Miejskiej w Ostrzeszowie.
Współorganizatorem przedsięwzięcia jest parafia pw. Chrystusa Króla w Ostrzeszowie, a jadłodzielnią
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opiekuje się Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Związek Harcerstwa Rzeczpospolitej
w Ostrzeszowie.
Jadłodzielnia znajduje się przy kościele i składa się z dużej szafy z półkami na suchą żywność oraz
lodówki. Na drzwiach znajduje się regulamin określający szczegółowe zasady korzystania
z jadłodzielni. Produktami mogą częstować się wszyscy – każdy, kto jest głodny albo potrzebuje
wsparcia.
W lutym tego roku wydział promocji Starostwa Powiatowego opracował ulotkę „Podziel się! Nie
marnuj jedzenia!” zachęcającą do dzielenia się żywnością, która jest rozpowszechniana
w ostrzeszowskich sklepach spożywczych.

Zdjęcie nr 2. Jadłodzielnia przy kościele pw. Chrystusa Króla w Ostrzeszowie.

Współpraca z Wielkoplskim Bankiem Żywności
W marcu 2020 roku na Radni Powiatowi podjęli uchwałę nr XVIII/118/2020 w sprawie przystąpienia
powiatu ostrzeszowskiego do Związku Stowarzyszeń Wielkopolski Bank Żywności.
Związek Stowarzyszeń WBŻ, który powstał w 1996 roku, w swej działalności kieruje się zasadą non
profit – bezpłatnie pozyskuje nadwyżki żywności i bezpłatnie je rozdziela. Żywność kierowana jest do
osób potrzebujących. Celem stowarzyszenia jest zmniejszanie obszarów niedożywienia oraz
przeciwdziałanie marnotrawieniu żywności. Pomoc żywnościowa świadczona jest najuboższym za
pośrednictwem organizacji pozarządowych, placówek budżetowych sprawujących opiekę nad
dziećmi, instytucji pomocy społecznej i innych, działających lokalnie podmiotów realizujących
założenia polityki społecznej.
Ze strony powiatu realizatorem współpracy jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Ostrzeszowie. W 2020 roku transporty żywności dotarły czterokrotnie w ogólnej ilości 4 t 381 kg na
łączną kwotę 43.695,00 zł. Żywnością obdarowane zostały powiatowe Domy Pomocy Społecznej.
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INFRASTRUKTURA DROGOWA

Powiat ostrzeszowski w 2020 roku administrował siecią drogową o długości 264,049 km, wraz z 14
obiektami mostowymi, 181 przepustami i zapleczem drogowym.
W ubiegłym roku wykonano:
ZADANIA INWESTYCYJNE na kwotę 3.737 tys. zł
1. Budowa chodników w poszczególnych gminach: 334 tys. zł
⎯ chodnik droga powiatowa nr 5592P w m. Bobrowniki o dł. 219 mb. - 56 tys. zł
⎯ chodnik droga powiatowa nr 5596P w m. Marszałki o dł. 94 mb. – 50 tys. zł
⎯ chodnik droga powiatowa nr 5585P w m. Renta - Kraszewice o dł. 215 mb. – 79 tys. zł
⎯ chodnik droga powiatowa nr 5313P w m. Kaliszkowice o dł. 550 mb. – 149 tys. zł
2. Realizacja zadań dofinansowanych z Funduszu Dróg Samorządowych 6,372 km na wartość
3.403 tys. zł (w tym dofinansowanie – 1.710 tys. zł), tj.
⎯ przebudowa drogi 5587P Grabów – Osiek I- II etap dł. odc. 1,334 km
⎯ wartość zadania – 1 177 tys. zł, w tym dofinansowanie 589 tys. zł
⎯ remont drogi 5599P Doruchów - Kępno, dł. odc.1,000 km,
⎯ wartość zadania 525 tys. zł, w tym dofinansowanie 270 tys. zł
⎯ remont drogi 5574P Mikstat - Ostrzeszów, dł. odc. 4,038 km,
⎯ wartość zadania 1 701 tys. zł, w tym dofinansowanie 851 tys. zł
3. Dokumentacje techniczne - 343 tys. zł
⎯ droga nr 5585 Palaty – granica województwa (droga - 243 tys. zł)
⎯ droga nr 5590 Czajków (chodnik - 30 tys. zł)
⎯ droga nr 5585 Renta (chodnik - 14 tys. zł)
⎯ droga nr 5583 Przedborów (chodnik – 6 tys. zł)
⎯ droga nr 5576 (remont drogi – 50 tys. zł)
4. Uzyskano dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych II edycja – 3.625 tys. zł na zadania:
⎯ remont drogi 5599P Doruchów - Kępno, dł. odc. 2,075 km, wartość zadania 1.078 tys. zł
(realizacja 2020-2021)
⎯ remont drogi 5574P Mikstat - Ostrzeszów, dł. odc. 5,713 km, wartość zadania 2.547 tys. zł
(realizacja 2021-2022)
5. Złożono wniosek o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych - III edycja na zadanie:
⎯ remont drogi powiatowej 5585P Palaty – granica województwa na odcinku Kraszewice –
granica gminy Czajków dł. odcinka 4,259 km (realizacja 2021-2022) wartość zadania 6.738 tys.
zł
ZADANIA REMONTOWE NA DROGACH POWIATOWYCH na kwotę 4.656 tys. zł
1. Remont dróg na kwotę 4.485 tys. zł
1. Remont drogi 5587 Grabów – Osiek – 46 tys. zł
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Remont masą na gorąco 5575 Kuźnica Bobrowska, 5592 Bobrowniki – 68 tys. zł
Remont masa na gorąco 5591 Plugawice – 150 tys. zł
Cienki dywanik 5592 Doruchów – Bobrowniki – 106 tys. zł
Remont masą na gorąco 5593 Doruchów – 68 tys. zł
Remont masą na gorąco 5590 Mielcuchy – 354 tys. zł
Remont masą na gorąco 5590 Biadaszki – Mielcuchy – 83 tys. zł
Remont masą na gorąco 5333 Chynowa – Biskupice Zabaryczne. – 160 tys. zł
Remont masą na gorąco 5582 Kotłów – Kaliszkowice Ołobockie – 265 tys. zł
Remont masą na gorąco 5333 Chynowa – Biskupice Zabaryczne – 90 tys. zł
Remont masą na gorąco 5317, 5316 – 104 tys. zł
Remont masą na gorąco 5579 Ignaców – 100 tys. zł
Remont drogi tłuczniem 5333 Chynowa – Biskupice Zabaryczne – 41 tys. zł
Remont masą na gorąco 5315 Giżyce,5333 Biskupice - Kotłów, 5334 Bledzianów, Kozły,
parking, 5579 Ignaców, Parzynów, 5586 Czajków Wysoty , Głuszyna, Tułazy, 5592 Bobrowniki
- 2 501 tys. zł
15. Remont masą na gorąco 5594 Zajączki, 5577 Zmyślona Lig. 5581 Marcinki, 5585 Czajków 150 tys. zł
16. Remont cząstkowy 5574, 5591, 5593 – 27 tys. zł
17. Podwójne powierzchniowe utrwalenie 5589 Jelenie, Klon, 5593 Wrzosy, 5585 Czajków
– 172 ty. zł
2. Remont chodników na kwotę 171 tys. zł
1. Remont chodnika 5576 Przytocznica – 36 tys. zł
2. Remont chodnika ul. Kaliska w Mikstacie – 109 tys. zł
3. Remont chodnika 5579 Ignaców – 26 tys. zł
ROBOTY BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA (ZLECONE) na kwotę 433 tys. zł w tym:
1. Oczyszczanie dróg i ulic po zimie (Ostrzeszów, Mikstat) – 26 tys. zł
2. Oznakowanie – 49 tys. zł
- malowanie przejść dla pieszych i pasów segregacyjnych – 26 tys. zł
- zakup znaków i pochodnych – 23 tys. zł
3. Profilowanie nawierzchni gruntowych i poboczy równiarką – 6 tys. zł
4. Pobocza: 109 tys. zł
▪ umocnienie pobocza 5583 Kaliszkowic Ołobockie – 31 tys. zł
▪ ścinka poboczy– 66 tys. zł
▪ remont drogi, pobocza 5585 Renta – 12 tys. zł
5. Odwodnienie: 84 tys. zł
▪ zarurowanie 5585 Czajków – 38 tys. zł
▪ oczyszczenie 5583 Kaliszkowice Kaliskie - 7 tys. zł
▪ rów kryty, naprawa przepustu , studnia 5574 Siedlików, Potaśnia – 16 tys. zł
▪ ściek z kostki 5586 Głuszyna – 2 tys. zł
▪ oczyszczenie rowu 5590 Mielcuchy, 5586 Czajków – 4 tys. zł
▪ odmulenie rowu 5333 Biskupice Zabaryczne – 6 tys. zł
▪ zabezpieczenie bariery 5585 Kuźnica Grabowska – 5 tys. zł
▪ oczyszczenie odwodnienia drogi 5596 Marszałki – 3 tys. zł
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

▪ oczyszczenie rowu 6232 Głuszyna – 2 tys. zł
▪ naprawa odwodnienia 5578 Kobyla Góra – 1 tys. zł
Utrzymanie zieleni w Ostrzeszowie (koszenie trawników, koszenie rowów, podcinanie gałęzi
drzew) – 47 tys. zł
Remont przejść dla pieszych Kobyla Góra, Racławice – 8 tys. zł
Remont chodnika ul. Leśna Ostrzeszów, Kuźnica Grabowska, ul. Ostrzeszowska Doruchów –
13 tys. zł
Nasadzenie drzew 50 szt. - 8 tys. zł
Wycinka drzew – 120 szt.
Naprawa ścianek czołowych 5593 Doruchów- 4 tys. zł
Remont drogi 5333 Biskupice Zabaryczne – 10 tys. zł
Wyniesienie punktów geodezyjnych - 3 tys. zł
Przeglądy szczegółowe dróg - 20 tys. zł
Projekty organizacji ruchu - 24 tys. zł
Ustawienie barier Parzynów – 2 tys. zł

Roboty dodatkowe i konserwacyjne na kwotę 20 tys. zł
1. Remont pomieszczeń sanitarnych oddział Grabów Wójtostwo – 10 tys. zł
2. Zakup plandeki, belki sygnalizacyjnej - 5 tys. zł
3. Wymiana opraw oświetlenia placu w Grabowie wójt.– 5 tys. zł
ROBOTY BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA DRÓG
(wykonane siłami Obwodu Drogowego w Grabowie Wójtostwo)
1. Remont bieżący nawierzchni, w tym :
▪ Remonty cząstkowe naw. bit. dróg masą bitumiczną na zimno – 423 m2
▪ Remonty cząstkowe naw. bitum. dróg przy użyciu emulsji asfalt. i grysów – 25 987 m2
▪ Naprawa dróg gruntowych tłuczniem i żwirem – 7,17 km
▪ Naprawa chodników z kostki – 85 m2
2. Pobocza
▪ Koszenie poboczy – 962 km
▪ Wyrównanie, naprawa poboczy ziemią i rumoszem bitumicznym – 5 076 m2
▪ Odmulenie rowów, oczyszczenie rowów – 265 mb
▪ Wykonanie przecinek w poboczu - 2 szt.
3. Zadrzewienie:
▪ Prześwietlanie drzew przywrócenie skrajni pionowej – 121 szt.
▪ Wycinka odrostów drzew – 702 szt.
▪ Wycinka krzewów – na długości łącznej - 4,99 km
▪ Frezowanie pni – 16 szt.
▪ Cięcie gałęzi rębakiem - na długości łącznej 12,3 km
▪ Usunięcie wiatrołomu – 1 szt.
▪ Sprzątanie konarów z pasa drogowego – 59 szt.
▪ Pryskanie chwastów na chodnikach i krzewów Randapem – na dł. łącznej 9,9 km
4. Oznakowanie:
▪ Ustawienie znaków pionowych – 1 789 szt.
▪ Wymiana słupków - 146 szt.
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▪ Ponowne przykręcenie urwanych znaków – 66 szt.
▪ Ustawienie pachołków – 6 szt.
▪ Ustawienie barier segmentowych – 4 szt.
▪ Ustawienie lustra – 5 szt.
▪ Przywracanie widoczności znaków pionowych – 13 szt.
5. Odwodnienie pasa drogowego:
▪ Oczyszczenie obiektu mostowego – 8 szt.
▪ Naprawa przepustu – 1 szt.
▪ Naprawa wyrwy na przepuście – 8 m2
▪ Koszenie traw przy poręczach – 2 220 mb
▪ Oczyszczenie obiektu przepustu – 42 mb
▪ Oczyszczenie barier – 40 mb
▪ Malowanie poręczy żelbetowych – 480 mb
▪ Oczyszczenie kratek ściekowych – 56 szt.
▪ Oczyszczenie ścieku przychodnikowego – 34 mb
▪ Wymiana włazu studni rewizyjnej – 2 szt.
▪ Zamiatanie grysu z nawierzchni - 20 m2
▪ Zamiatanie chodnika – 1,3 km
ZAKUPY MATERIAŁÓW DROGOWYCH na kwotę 165 tys. zł
▪ emulsja asfaltowa do remontów cząstkowych nawierzchni : 50 t – 88 tys. zł
▪ mieszanka min. asfaltowa na zimno do remontów naw. bitumicznych : 59 t –28 tys.
zł
▪ grys frakcji 2-5 do remontów naw. bitumicznych : – 124 t. – 6 tys. zł
▪ grys frakcji 8-11 do remontów naw. bitumicznych : – 50 t – 3 tys. zł
▪ tłuczeń 670 t – 40 tys. zł

Zimowe utrzymanie dróg
Podobnie jak w latach ubiegłych całokształt robót zimowego utrzymania dróg prowadził Obwód
Drogowy w Grabowie Wójtostwo. Prace w okresie zimowym miały na celu zmniejszenie lub
ograniczenie zakłóceń ruchu drogowego wywołanych czynnikami atmosferycznymi. Dyżury pełnione
były całodobowo przez pracowników na terenie Oddziału Drogowego w Grabowie Wójtostwo.
Koszty akcji zimowej od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku wyniosły 31,1 tys. zł, w tym:
▪ zakup piasku 161 ton – 4 tys. zł
▪ zakup soli 25 ton – 6,7 tys. zł
▪ wartość usług obcych – 20,4 tys. zł
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Mapa nr 2. Wykaz robót drogowych wykonanych w 2020 roku
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GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I ZARZĄDZANIE MAJĄTKIEM

Stan mienia powiatu ostrzeszowskiego na 31 grudnia 2020 roku przedstawia poniższa tabela. Jego
ogólna wartość wynosi 47.327.517,00 zł.
Tabela nr 16. Mienie powiatu ostrzeszowskiego w podziale na jednostki organizacyjne

Lp.

Nazwa jednostki
organizacyjnej

Grunty
wartość zł

Wartość księgowa
Inne środki
pozostałe
budynki
trwałe
aktywa
i budowle
zł
zł
zł

Forma
użytkowania
Razem
zł

1

Starostwo Powiatowe
w Ostrzeszowie

4 365 407

1 457 049

898 073

289 657

7 010 185

Własność

2

Drogi i mosty

27 220 161

0

0

0

27 220 161

Własność

3

Zakład Aktywności
Zawodowej

0

10 132

52 589

217 694

280 415

Bezpłatne
użytkowanie

4

Specjalny Ośrodek
SzkolnoWychowawczy
w Ostrzeszowie

145 915

836 437

136 233

139 135

1 257 720

Trwały zarząd

5

Liceum
Ogólnokształcące

106 700

126 214

607 667

51 601

892 181

Trwały zarząd

6

Zespół Szkół
Zawodowych nr 1

292 192

1 765 812

530 421

207 015

2 795 439

Trwały zarząd

7

Zespół Szkół
Zawodowych nr 2

293 273

1 854 787

98 091

51 666

2 297 817

Trwały zarząd

9

NZOZ z terenu
Powiatu

11 928

35 314

0

0

47 241

Bezpłatne
użytkowanie

10

DPS w Marszałkach

75 294

665 623

125 222

458 884

1 325 023

Trwały zarząd

11

DPS w Kochłowach

76 993

325 454

161 612

1 234 757

1 798 817

Trwały zarząd

12

DPS w Kobylej Górze

147 900

2 092 673

115 579

46 364

2 402 516

Trwały zarząd

razem

32 735 763

9 169 495

2 725 487

2 696 772

47 327 517
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Powiat, podobnie jak w latach poprzednich, tak i w 2020 roku był jedynym udziałowcem spółki prawa
handlowego pod nazwą Ostrzeszowskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. z kapitałem zakładowym
stanowiącym na dzień 31 grudnia 2020 roku kwotę 15.275.000,00 zł (na koniec 2019 roku wartość
udziału powiatu w kapitale spółki wynosiła 14.775.000,00 zł).
Tabela nr 17. Spółki z udziałem powiatu ostrzeszowskiego

Wartość
kapitału
początkowego

Wielkość
kapitału
zakładowego
spółki na dzień
31.12.2020

Udział
Powiatu %

Wartość udziału
Powiatu
w kapitale
spółki

L.p.

Nazwa spółki

1

Ostrzeszowskie Centrum
Zdrowia Sp. z o.o.

12 095 000

15 275 000

100

15 275 000

razem

12 095 000

15 275 000

-

15 275 000

Wartości niematerialne i prawne.
Starostwo Powiatowe posiada wartości niematerialne i prawne inne niż prawo własności
o łącznej wartości 398.233,41 zł, na które składają się licencje na oprogramowanie komputerowe.
Zmiany w stanie mienia komunalnego od 31 grudnia 2019 roku do 31 grudnia 2020 roku.
W roku 2020 nie odnotowano żadnej sprzedaży mienia komunalnego.
Dochody z najmu budynków i lokali
Dochody z najmu budynków i lokali w wykonaniu za rok 2020 wyniosły 299.690,00 zł (wykonanie
w roku 2019 wyniosło 346.677,00 zł).
Wpływy z opłat z tytułu trwałego zarządu wniesione przez powiatowe jednostki budżetowe wynosiły
w 2020 roku 3.783,99 zł – tyle samo co w roku 2019
Z ogólnej sumy planowanych dochodów na 2021 roku w wysokości 269.569,00 zł. na utrzymanie
obiektów będących własnością powiatu ostrzeszowskiego planuje się kwotę 23.800,00 zł.
Szczegółowe informacje o stanie mienia znajdują się w załączniku do Sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu powiatu ostrzeszowskiego za 2020 rok.
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BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

Ogólna charakterystyka przestępczości
W 2020 roku wszczęto ogółem 797 (w ubiegłym roku 708) postępowań przygotowawczych, co dało
dynamikę wszczęć na poziomie 102,3% przy jednoczesnym spadku przestępstw stwierdzonych.
W analizowanym roku stwierdzono 703 przestępstwa, tj. o 39 mniej niż w roku 2019. Wykrywalność
ogólna w 2020 roku ukształtowała się na poziomie 78,2%, gdzie w roku poprzednim wyniosła 87,7%,
co daje spadek wykrywalności o 9,5%.
W 2020 roku na terenie powiatu ostrzeszowskiego wszczęto łącznie 121 (125 w 2019 roku)
postępowań przygotowawczych o charakterze gospodarczym, co dało dynamikę wszczęć na poziomie
96,8%. Jednocześnie stwierdzono 41 przestępstw gospodarczych i korupcyjnych. Wykrywalność w tej
kategorii przestępczości wyniosła 43,62%.

Tabela nr 18. Ocena pracy w 7 kategoriach przestępstw najbardziej uciążliwych dla społeczeństwa (2019 – 2020)

Liczba zaistniałych
przestępstw

Rozboje
Bójki i pobicia
Kradzieże z
włamaniami
Kradzieże
cudzej rzeczy
Kradzieże
samochodów
Uszkodzenia
mienia
Uszkodzenia
ciała

Dynamika

Wykrywalność

Wzrost/
Spadek

2019
1

2020
0

2019/2020
-

2019
-

2020
-

2019/2020
-

1
29

1
34

100%
117,27%

100%
59,46%

100%
63,16%

Bez zmian
+ 3,7%

56

47

83,93%

56,00%

63,54%

+ 7,64%

1

1

100%

0%

0%

0%

27

26

96,30%

61,54%

63,64%

2,1%

6

4

66,67%

100%

100%

Bez zmian

W 2020 roku policjanci prewencji wylegitymowali 15.815 (w ub. r. 16.160) osób, w toku których to
czynności ujawnili łącznie 2.509 (w ub. r. 2.755) wykroczeń, za które:
⎯ skierowano - 542 (w ub. r. 473) wnioski o ukaranie do Sądu
⎯ nałożono - 1.204 (w ub. r. 1.456) mandatów karnych
⎯ zastosowano - 796 (w ub. r. 731) pouczenia
Skontrolowali - 2.675 (w ub. r. 3.865) pojazdów
Ponadto w 2020 roku funkcjonariusze prewencji realizowali zadania w zakresie udzielania asyst
organom uprawnionym, przeprowadzali wywiady i ustalenia, doręczali korespondencję.
Łącznie funkcjonariusze KPP w Ostrzeszowie w omawianym okresie przeprowadzili 9.166
(w ubiegłym roku 4.878) interwencji o różnym charakterze i w różnych miejscach.
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W Pomieszczeniach dla Osób Zatrzymanych Komendy Powiatowej Policji w Ostrzeszowie w 2020 roku
przebywało 311 (w ub. r. 322 ) osób, z czego do wytrzeźwienia zatrzymano 121 ( ub. r. 138 ) osób, z
tego 114 (w ub. r. 129 ) mężczyzn i 7 (w ub. r. 9) kobiet.
Na terenie Komendy Powiatowej Policji w Ostrzeszowie w okresie sprawozdawczym zarejestrowano
łącznie 6 (w ub. r. 11) czynów karalnych popełnionych przez 6 (w ub. r. 11) osób nieletnich, z czego 16
(w ub. r. 11) to przestępstwa, a 6 ( w ub. r. 11) to wykroczenia.

Stan bezpieczeństwa na drogach w 2020 roku
Rok 2020 w stosunku do roku 2019 charakteryzował się:
⎯ spadkiem ilości wypadków drogowych z 37 do 31
⎯ spadkiem ilości wypadków ze skutkiem śmiertelnym z 6 do 4
⎯ spadkiem ilości osób zabitych z 7 do 5
⎯ spadkiem ilości osób rannych z 36 do 34
⎯ spadkiem ilości kolizji drogowych z 507 do 463

Tabela nr 19. Zdarzenia drogowe w 2020 roku w rozbiciu na poszczególne gminy oraz kategorie dróg

Gminy
Ostrzeszów
Grabów nad Prosną
Mikstat
Kobyla Góra
Doruchów
Kraszewice
Czajków
∑
Drogi
K11
K25
S8
W449
W450
W447
W444
Powiatowe
Gminne

Liczba
wypadków
18
4
4
4
1
0
0
31

Liczba
zabitych
1
0
1
3
0
0
0
5

Liczba
rannych
23
4
4
2
0
0
0
34

Liczba
kolizji
246
66
40
45
62
16
6
463

Liczba
wypadków
5
0
0
4
5
1
1
10
5

Liczba
zabitych
1
0
0
1
0
0
0
3
0

Liczba
rannych
4
0
0
4
5
1
1
11
8

Liczba
kolizji
58
4
1
79
24
11
12
127
147

Najczęstsze przyczyny powstawania zdarzeń drogowych
⎯ niedostosowanie prędkości do warunków ruchu - 104
⎯ nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu - 66
⎯ nieprawidłowe cofanie - 48
⎯ obiekty, zwierzęta na drodze - 76
⎯ niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami - 58
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Przekroczenia prędkości powyżej 50 km/h w obszarze zabudowanym
W związku z wejściem w życie z dniem 18 maja 2015 roku przepisów zobowiązujących policjantów do
zatrzymywania uprawnień do kierowania pojazdami osobom, które przekroczyły prędkość
w obszarze zabudowanym o 50 i więcej km/h, zadanie to na stałe realizowane jest przez policjantów
pionu ruchu drogowego.
W wyniku podjętych działań w 2020 roku za tego typu wykroczenie zatrzymano łącznie 129 prawa
jazdy, gdzie w roku 2019 zatrzymano ich 119.
Ujawniono także 4 przypadki nie stosowania się do decyzji administracyjnej Starosty o cofnięciu
uprawnień do kierowania pojazdami – art. 180a KK. W roku 2019 było ich 5.

Krajowe mapy zagrożeń bezpieczeństwa
Do dnia 31 grudnia 2020 roku na terenie powiatu ostrzeszowski odnotowano naniesienie na Krajowej
Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa 1.161 zagrożeń z potwierdzalnością na poziomie 63,83 %.
Z ogólnej liczby naniesionych zagrożeń na mapie najwięcej to:
⎯ 429 z kategorii przekraczanie dozwolonej prędkości,
⎯ 135 z kategorii niewłaściwa infrastruktura drogowa,
⎯ 109 z kategorii spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych,
⎯ 194 z kategorii nieprawidłowe parkowanie.

613

35

53,83

%
Niepotwierdzone

0

%
Potwierdzone

0

Żart, pomyłka

Potwierdzone
i wyeliminowane

Niepotwierdzone
484

Weryfikowane

12

Nowe

1161

Potwierdzone

Ogółem

Tabela nr 20. Zagrożenia naniesione na terenie powiatu ostrzeszowskiego do dnia 31.12.2020 roku

46,17

Z siedmiu gmin znajdujących się na terenie powiatu ostrzeszowskiego największą „aktywność”
w nanoszeniu zagrożeń w KMZB wykazują mieszkańcy gminy Ostrzeszów, następnie z terenu gminy
Kobyla Góra oraz gminy Doruchów.
Podejmowane działania Powiatowej Komendy Policji w Ostrzeszowie, zaangażowanie funkcjonariuszy
pozwoliło w 2020 roku, pomimo ograniczeń pandemicznych, na pełną realizację zadań w zakresie
poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu ostrzeszowskiego.

Strona | 72

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Ogólne dane za 2020 rok
W 2020 roku na terenie powiatu ostrzeszowskiego zanotowano 1.204 zdarzenia
⎯ 158 - pożary (P)
▪ 150 – małe
▪ 6 – średnie
▪ 2 – bardzo duże
⎯ 1.020 miejscowych zagrożeń (MZ)
▪ 27 – małych
▪ 972 – lokalne, z tego 330 to działania związane z koronawirusem,
▪ 21 - średnich
⎯ 26 - alarmy fałszywe (AF)
▪ 17 - w dobrej wierze
▪ 9 - instalacja

Wykres nr 5. Ilość zdarzeń na terenie powiatu ostrzeszowskiego w latach 2015 – 2020
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Tabela nr 21.Ilość zdarzeń w podziale na poszczególne gminy

Gmina

Lp.

Miejscowe
zagrożenia

Pożary

Alarmy
fałszywe

Razem

1.

Ostrzeszów

62

602

14

678

2.

Czajków

11

19

0

30

3.

Doruchów

8

86

1

95

4.

Grabów nad
Prosną

18

85

3

106

5.

Kobyla Góra

22

97

5

124

6.

Kraszewice

15

34

1

50

7.

Mikstat

22

97

2

121

158

1020

26

1204

Razem

Tabela nr 22. Pożary w podziale na gminy w latach 2015 -2020

Gmina

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Ostrzeszów

86

58

67

66

73

62

Czajków

20

7

6

12

17

11

Doruchów

14

8

9

20

19

8

Grabów nad
Prosną

19

19

24

33

21

18

Kobyla Góra

27

18

22

19

18

22

Kraszewice

16

21

7

15

8

15

Mikstat

17

16

6

12

10

22
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Czynności kontrolno-rozpoznawcze przeprowadzone w 2020 roku
W 2020 roku przeprowadzono ogółem 90 wszystkich czynności kontrolno-rozpoznawczych
⎯ podstawowe – 41
⎯ sprawdzające – 19
⎯ odbiory obiektów – 30
Podczas przeprowadzonych czynności kontrolno-rozpoznawczych skontrolowano ogółem 86
obiektów, w których ujawniono 98 nieprawidłowości.
Tabela nr 23. Ilość skontrolowanych obiektów według grup obiektów oraz stwierdzonych nieprawidłowości

Obiekty skontrolowane

Obiekty ze
stwierdzonymi
nieprawidłowościami

Ujawnione
nieprawidłowości

Obiekty użyteczności
publicznej

28

12

34

Obiekty zamieszkania
zbiorowego

7

6

22

Budynki mieszkalne
wielorodzinne

2

0

0

Obiekty produkcyjne
i magazynowe

39

15

37

Gospodarstwa rolne

3

0

0

Lasy

7

3

5

Ogółem

86

36

98

Grupa obiektów

Prewencja społeczna
⎯ w ubiegłym roku kontynuowano akcję „Czujka na straży twojego bezpieczeństwa”. Wspólnie
ze Starostwem Powiatowym i Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej
w Ostrzeszowie, wytypowane zostały osoby starsze oraz rodziny najbardziej potrzebujące do
zamontowania im czujek tlenku węgla.
⎯ w ramach walki z pandemią COVID-19 dystrybuowano środki do dezynfekcji i maseczki do
wszystkich szkół z terenu powiatu, przeprowadzono dodatkowe szkolenia w ramach
doskonalenia zawodowego w zakresie dezynfekcji i zabezpieczania ratowników, na bieżąco
obsługiwano i monitorowano stan techniczny namiotu pneumatycznego stanowiącego
doraźną izbę przyjęć w szpitalu powiatowym, zorganizowano również ćwiczenia z zakresu
działań z wykorzystaniem namiotu pneumatycznego i sprzętu dekontaminacyjnego.
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Zakupiony sprzęt w 2020 roku
⎯ specjalistyczny zestaw pralniczo-suszący zakupiony w ramach zadania pn.: „Zakup zestawu
pralniczo-suszącego dla KP PSP w Ostrzeszowie”. Zestaw ten o wartości 51.414,00 zł został
zakupiony ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Poznaniu (dofinansowanie w kwocie 48.615 zł) oraz środków powiatu ostrzeszowskiego
(dofinansowanie w kwocie 2.600 zł) i Stowarzyszenia „Bezpieczny Powiat” w Ostrzeszowie
(dofinansowanie w kwocie 199 zł).

⎯ motopompa TOHATSU model VE1500, typ M 16/8 całkowita kwota zakupu – 44.000,00 zł –
środki budżetu państwa

⎯ Dell Serwer PowerEdge R340 - z oprogramowaniem, osprzętem i telefon CISCO z modułem
i zasilaczem na SK KP – całkowita kwota zakupu – 25.000,00 zł w całości zakupiony z środków
budżetu państwa
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⎯ ubranie specjalne Tiger Plus z lekką kurtką – 18 szt. – całkowita kwota zakupu – 87.120,90 zł
(58.080,60 zł – środki budżetu państwa + 22.836,00 zł „Program Modernizacyjny” + 6.204,30
zł środki własne)

⎯ zbiornik na wodę (przenośny) 13 000 l o wartości 7.998 zł został zakupiony przez KW PSP
w Poznaniu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Poznaniu (dofinansowanie w kwocie 3.998,00 zł) oraz środków powiatu
ostrzeszowskiego (dofinansowanie w kwocie 4.000,00 zł)
⎯ namiot o wartości 33.000,00 zł, który w całości został sfinansowany ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
⎯ najaśnica akumulatorowa o wartości 5.166 zł została zakupiona ze środków Firmy GFM
Rusztowania Sp. z o.o. S. k. w Grabowie nad Prosną (dofinansowanie w kwocie 2.000
zł), środków Lasy Państwowe Nadleśnictwo Syców (dofinansowanie w kwocie 2.900 zł)
i środków budżetu państwa (dofinansowanie w kwocie 266 zł).
⎯ narzędzie o wartości 1.000,00 zł zostało zakupione ze środków Stowarzyszenia
„Bezpieczny Powiat” w Ostrzeszowie (dofinansowanie w kwocie 800,00 zł) i środków
budżetu państwa (dofinansowanie w kwocie 200,00 zł).
⎯ fantom Ambu Airway Man do szkoleń z zakresu pierwszej kwalifikowanej pomocy
medycznej – całkowita kwota zakupu to 7.800,00 zł (zakup z środków budżetu państwa)
⎯ defibrylator Philps FRx Peli_K o wartości 5.346,00 zł oraz szkoleniowy defiblylator AED
Trainer XFT-120C+ o wartości 664,00 zł - zakup z środków budżetu państwa.
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OPIEKA ZDROWOTNA

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 2020 roku, jak i latach poprzednich 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
Bezpośredni wpływ na ilość leczonych pacjentów, udzielanych porad i przeprowadzanych badań
w ostrzeszowskim szpitalu miała sytuacja w kraju spowodowana pandemią COVID-19. Ogłoszenie
w marcu 2020 epidemii, a następnie decyzje Wojewody Wielkopolskiego polecające realizację
świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
przeorganizowały pracę szpitala.
Decyzją Wojewody Wielkopolskiego z 4 września 2020 roku polecono Ostrzeszowskiemu Centrum
Zdrowia Sp. z o.o. realizację świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 poprzez zapewnienie w podmiocie leczniczym 4 łóżek
obserwacyjnych dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia SARS-CoV-2 w okresie od 15 września 2020
roku do odwołania. Od 15 września do 29 października 2020 roku decyzją Wojewody zaczął
obowiązywać nowy limit ilości łóżek obserwacyjnych dla pacjentów z podejrzeniem COVID-19,
trafiających do Ostrzeszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. Nowy limit zmniejszył ilość łóżek z 4 na
3. Łóżka te znajdowały się z odosobnionych pomieszczeniach na: Izbie Przyjęć, Oddziale Chirurgii
i Oddziale Wewnętrznym.
Od 30 października ub. roku decyzją Wojewody Wielkopolskiego nakazano, aby limit łóżek
obserwacyjnych również wynosił 3, natomiast od 31 października należało zapewnić 23 łóżka dla
pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2, w tym 3 łóżka intensywnej
terapii, z kardiomonitorem oraz możliwością prowadzenia tlenoterapii i wentylacji mechanicznej.
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W okresie o 5 listopada do 20 grudnia 2020 roku należało zapewnić kolejne 60 łóżek dla pacjentów
z podejrzeniem i potwierdzonym wirusem, w tym 3 łóżka intensywnej terapii.
W sumie z ogólnej liczby łóżek planowanych do przekształcenia na „szpital covidowy” na wniosek
Starosty Ostrzeszowskiego NFZ Wielkopolski Oddział Wojewódzki w Poznaniu wyraził zgodę
na podtrzymanie funkcji oddziału pediatrycznego i wyłączenia 14 łóżek znajdujących się w ww.
oddziale z systemu obsługi pacjentów zakażonych wirusem SARS-CoV-2.
Rekomendacja WOW NFZ spowodowała, że w ostrzeszowskim szpitalu docelowo były 83 miejsca
covidowe, w tym 3 łóżka intensywnej terapii kardiomonitorem oraz możliwością prowadzenia
tlenoterapii i wentylacji mechanicznej.
Od 21 grudnia na mocy decyzji i postanowienia Wojewody Wielkopolskiego, aż do odwołania
nakazano realizację świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19 poprzez zapewnienie w podmiocie leczniczym 57 łóżek dla pacjentów
z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2, w tym kolejnych łóżek intensywnej
terapii z kardiomonitorem oraz możliwością prowadzenia tlenoterapii i wentylacji mechanicznej
(w sumie 8 łóżek).
Samorząd powiatowy włączył się w działania organizacyjne OCZ Sp. z o.o. Jednocześnie w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, na podstawie uchwały Rady Powiatu w
Ostrzeszowie nr XIX/119/2020 z 27 kwietnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu
ostrzeszowskiego na 2020 rok w części dotyczącej zakupu sprzętu medycznego na potrzeby
ostrzeszowskiego szpitala, przekazano na rzecz Ostrzeszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
darowiznę rzeczową w postaci:
1. pięciu kardiomonitorów Philips Efficial CM150 o wartości 78.300,00 zł brutto, 15.660,00 zł
za sztukę;
2. diatermii VIO3 wraz z włącznikiem o wartości 41.688,00 zł brutto.
Zakup zrealizowano ze środków przekazanych przez gminy z terenu powiatu ostrzeszowskiego
w ramach udzielonej pomocy finansowej w wysokości 101.000,00 zł oraz środków własnych powiatu
w wysokości 19.000,00 zł.
PROWADZONE LECZNICTWO STACJONARNE W 2020 ROKU:
Oddział chirurgiczny
Oddział dysponuje 23 łóżkami w tym 3 łóżkami pooperacyjnymi monitorowanymi, ma do dyspozycji
Blok Operacyjny. Posiada salę pooperacyjną. Dysponuje 2 gabinetami zabiegowymi.
W roku 2020 przyjętych było 712 pacjentów (467 mniej w stosunku do roku ubiegłego).
Przeprowadzono 688 zabiegów operacyjnych (13 zabiegów więcej niż w 2019).
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
internistycznych na pierwszym poziomie referencyjnym. Odział dysponuje jednym gabinetem
diagnostyki kardiologicznej gdzie wykonuje się USG serca (w tym badanie dopplerowskie kolorowe).
W 2020 roku w Oddziale leczonych było 885 pacjentów (1743 w 2019 roku).
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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.
Oddział ma do dyspozycji blok operacyjny oraz 2 sale porodowe.
W 2020 roku leczono 1242 pacjentki (mniej o 372 niż w 2019), wykonano 393 zabiegów
ginekologicznych (mniej o 64 niż w 2019) i odbyło się 511 porodów (mniej o 96 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 3 inkubatory.
W 2020 roku leczonych było 410 dzieci (mniej o 314 niż w roku 2019) i 518 noworodków (mniej o 93
w stosunku do roku ubiegłego).
Oddział Medycyny Paliatywnej
Oddział Medycyny Paliatywnej posiada w swoich strukturach 24 łóżka dla osób wymagających
paliatywnej opieki i leczenia.
W 2020 roku przebywało w nim 144 chorych (więcej o 6 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.
W 2020 roku w Zakładzie przebywało 43 chorych (mniej o 13 chorych w stosunku do roku 2019).
PROWADZONE LECZNICTWO AMBULATORYJNE:
Poradnia urologiczna
W roku 2020 w Poradni udzielono 987 porad (mniej o 329 porad w stosunku do roku 2019).
Poradnia reumatologiczna
W roku 2020 w Poradni udzielonych było 841 porad (mniej o 128 porad w stosunku do roku
ubiegłego).
Poradnia onkologiczna
W roku 2020 w Poradni udzielonych było 963 porad (mniej o 441 porad niż w roku 2019).
Nocna i świąteczna opieka zdrowotna
W 2020 roku udzielono 7 409 porad lekarskich i pielęgniarskich (mniej o 5 969 porad w stosunku
do roku ubiegłego).
Pracownia tomografii komputerowej
W 2020 roku wykonano w ramach kontraktu 688 badań (mniej o 384 badań w stosunku do roku
2019).
Poradnia medycyny pracy
Poradnia wykonuje odpłatne badania profilaktyczne z zakresu medycyny pracy dla okolicznych
zakładów pracy. W 2020 roku wykonano 1449 badań, tj.
⎯ badania wstępne: 215
⎯ badania okresowe: 701
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⎯ badania kontrolne 124
⎯ badania sanitarno-epidemiologiczne: 408
Ratownictwo medyczne
Ratownictwo medyczne działa w ostrzeszowskim szpitalu od 1 kwietnia 2019 roku.
W 2020 roku było ogółem 2 438 wyjazdów na miejsce zdarzenia.
Działania inwestycyjne w 2020 roku:
1. rozpoczęto inwestycję „Budowa fundamentu płytowego oraz montaż zbiornika tlenu ciekłego
medycznego w związku z COVID-19”. Celem inwestycji jest zwiększenie dostępności i rezerwy
tlenu ciekłego medycznego wykorzystywanego w leczeniu pacjentów na oddziałach COVID.
Inwestycja zakończona w kwietniu 2021 roku;
2. kontynuowana jest 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 (z dofinansowaniem w wysokości 1.828.198 zł);
3. w 2020 roku kontynuowano inwestycję – działania energooszczędne w szpitalu – mająca na
celu zminimalizowanie kosztów ogrzewania i zużycia energii elektrycznej. Niestety sytuacja
w kraju związana z pandemią COVID-19 oraz z zaistniałymi zmianami w funkcjonowaniu
placówki wpłynęły na decyzję o podjęciu w 2021 roku decyzji o zaniechaniu inwestycji.
Aktualna i prognozowana sytuacja finansowa Spółki
Przychody za 2020 rok wyniosły 34.427.002,05 zł z tego z NFZ 26.741.878,37 zł. Natomiast koszty
kształtowały się na poziomie 33.946.956,81 zł. Spółka na dzień 31 grudnia 2020 roku osiągnęła zysk
brutto w wysokości 480.045,24 zł. Zysk netto zmniejszono o bieżący podatek dochodowy od osób
prawnych w kwocie 59.151,00 zł oraz zwiększono o odroczony podatek dochodowy od osób
prawnych w kwocie 68.579,00 zł i wynosi 489.473,24 zł. Spółka nie wykazuje żadnych zaległości
podatkowych.
Planowane przychody na rok 2021 kształtują się na poziomie 51.918.919,00 zł, natomiast koszty na
poziomie 49.931.732,00 zł. Planowany zysk finansowy brutto 1.987.187,00 zł.
Podejmowane działania Ostrzeszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. świadczą o fakcie, 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. Pandemia COVID-19 niestety przeorganizowała
pracę szpitala, jednak nie zmieniła podejścia jednostki do realizacji podstawowych celów
w jak najlepszej jakości.
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VIII. PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI
ADMINISTRACYJNEJ STAROSTWA
POWIATOWEGO W OSTRZESZOWIE
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 2020 roku działało na podstawie Regulaminu
organizacyjnego uchwalonego uchwałą Zarządu Powiatu z 26 lutego 2019 roku (uchwała nr 7/2019)
W skład Starostwa wchodziły następujące komórki organizacyjne:
1. Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
OS
⎯ Biuro Rady
BR
2. Zespół Radców Prawnych
3. Biuro Ochrony Informacji Niejawnych
BION
4. Pełnomocnik Ochrony Informacji Niejawnych
5. Inspektor Ochrony Danych.
IOD
6. Rzecznik Prasowy
7. Wydział Finansowy
FN
8. Wydział Budownictwa i Środowiska
BŚ
9. Geodeta Powiatowy
10. Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami GG
11. Referat Gospodarki Nieruchomościami
GN
12. Wydział Komunikacji
KM
13. Wydział Zarządzania Drogami Powiatowymi
DP
14. Wydział Oświaty, Spraw Europejskich, Promocji i Rozwoju
OP
15. Powiatowy Rzecznik Konsumentów
W Starostwie Powiatowym na koniec grudnia 2020 roku zatrudnionych było 88 pracowników (w tym
4 pracowników na zastępstwo) - 86,21 etatu.
Wydziały Starostwa umiejscowione są w 5 lokalizacjach:
1. ul. Zamkowa 31 (budynek U.M.iGm.): sekretariat, biura: starosty, wicestarosty, biuro rady,
2. ul. 21-stycznia 2 budynek A: wydziały geodezji, finansowy, komunikacji i część wydz.
organizacyjnego i spraw obywatelskich,
3. ul. 21-stycznia 2 budynek B: wydziały: organizacyjny i spraw obywatelskich, oświaty, spraw
europejskich, promocji i rozwoju,
4. ul. Zamkowa 16a (Norweska): wydział budownictwa i środowiska, powiatowy rzecznik
konsumentów
5. ul. Zamkowa 17 (budynek PCPR) : wydział zarządzania drogami powiatowymi.
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WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY I SPRAW OBYWATELSKICH
Sprawy obywatelskie i społeczne
⎯ dokonano aktualizacji bazy stowarzyszeń prowadzonej przez Główny Urząd Statystyczny;
⎯ zarejestrowano dwa nowe stowarzyszenia, które uzyskały wpis do KRS:
▪ Stowarzyszenie Paryżanie Mikstat,
▪ Stowarzyszenie Motorcycles Ostrzeszów;
⎯ wprowadzono zmiany do dokumentów 11 stowarzyszeń i 2 OSP;
⎯ wprowadzono do rejestru stowarzyszeń zlikwidowanych 2 organizacje:
▪ Stowarzyszenie Katolicko-Sportowe „Szczęście”
▪ Stowarzyszenie Kobiet Wsi Kaliszkowice Kaliskie;
⎯ sporządzono opinię z działalności Grabowskiego Stowarzyszenia Historycznego w związku
z ubieganiem się organizacji o status opp;
⎯ na wniosek z UMiG Ostrzeszów sporządzono wykaz fundacji, stowarzyszeń zarejestrowanych
w KRS, stowarzyszeń zwykłych i OSP z terenu miasta i gminy Ostrzeszów;
⎯ 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 1 nowe stowarzyszenie zwykłe: „Domus Animalis Polska”;
⎯ przygotowano informację dla Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu
Marszałkowskiego w Poznaniu o ilości zarejestrowanych stowarzyszeń zwykłych w latach
2013 – 2019;
⎯ wydano 3 wypisy z rejestru stowarzyszeń zwykłych;
⎯ uaktualniono rejestr stowarzyszeń zwykłych prowadzony w systemie Resto.
⎯ przygotowano sprawozdanie Zarządu Powiatu 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 2021” oraz
przekazano go do konsultacji społecznych;
⎯ przygotowano projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia ww. programu;
⎯ przygotowano projekty uchwał Zarządu Powiatu w Ostrzeszowie w sprawie:
▪ ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych Powiatu
Ostrzeszowskiego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
▪ powołania składu komisji konkursowej;
⎯ przewodniczono pracom komisji konkursowej do oceny ofert w konkursie na realizację w.w.
zadania publicznego, jak też przygotowano niezbędną dokumentację do przeprowadzenia
konkursu;
⎯ przygotowano dziewięć aneksów do realizowanych umów w zakresie działalności na rzecz
osób niepełnosprawnych;
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⎯ udział w pracach komisji konkursowej oceniającej oferty złożone w konkursach na realizację
zadań publicznych w sferach: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury, tradycji i dziedzictwa
narodowego, kultury fizycznej i sportu;
⎯ prowadzono obsługę administracyjno-biurową Stowarzyszenia „Bezpieczny Powiat”
w Ostrzeszowie.
⎯ zarejestrowano dwie nowe fundacje: „Zacisze” Ostrzeszów i „Idea dla Ciebie” Ignaców,
⎯ uaktualniono rejestr fundacji prowadzony w systemie Resto.
⎯ przygotowano zbiorczą informację za 2019 rok o wykorzystaniu dotacji celowej na wypłatę
świadczeń osobom upoważnionym.
⎯ prowadzono korespondencję z repatriantem z Kazachstanu, chętnym do osiedlenia się z rodziną
na terenie powiatu ostrzeszowskiego
⎯ w porozumieniu z gminami sporządzano bieżące informacje związane z kosztami pomocy dla
repatriantów w powiecie ostrzeszowskim
⎯ po uzgodnieniu z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym wydano:
▪ 1 decyzję zezwalającą na przewóz zwłok z Holandii do Ostrzeszowa
▪ 1 decyzję zezwalającą na przewóz zwłok z Danii do Mikstatu
▪ 1 decyzję zezwalającą na przewóz zwłok z Anglii do Ostrzeszowa
▪ 1 decyzję zezwalającą na przewóz zwłok z Niemiec do Mikstatu,
▪ 2 decyzje zezwalające na przewóz urny: z Niemiec do Morawina i z Wielkiej Brytanii
do Kobylej Góry.
⎯ sporządzono odpowiedź i przekazano dokumenty na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej w sprawie cmentarzy żydowskich i miejsc pochówku osób narodowości żydowskiej.
⎯ opracowano dokumentację przyjęcia czterech aparatów komórkowych (2x Samsung, 2x
Huawei), jednego laptopa Toshiba, portmonetki oraz dwóch kwot pieniędzy;
⎯ przeprowadzono postępowania związane z poszukiwaniem właścicieli rzeczy o wartości
powyżej 100 zł;
⎯ ustalono właścicieli 1 telefonu i 1 portfela z dokumentami oraz przekazano im znalezione
rzeczy;
⎯ opracowano stosowną dokumentację i wydano znalazcy dwa rowery, po upływie
ustawowego terminu ich przechowywania;
⎯ na rachunek bankowy sum depozytowych przekazano pozostające w zasobach Biura kwoty
pieniężne;
⎯ uaktualniono zakładkę na stronie internetowej powiatu, w której zamieszczono wykaz
znalezionych rzeczy oraz informacje przydatne dla interesanta.
⎯ prowadzono korespondencję w sprawie patronatu honorowego Starosty nad II
Ogólnopolskim Konwentem na rzecz bezpieczeństwa drogowego, organizowanym przez
fundację „Nadzieja Osób Poszkodowanych w Wypadkach Drogowych” z Ostrowa Wlkp
⎯ koordynowano harmonogramy pracy zdalnej wydziałów w okresie X – XII i sporządzano
niezbędną dokumentację.
Zarządzanie kryzysowe, obrona cywilna i sprawy obronne
⎯ Wydano wytyczne Szefa Obrony Cywilnej Powiatu dla Wójtów i Burmistrzów na 2020 r.
⎯ Wykonano sprawozdania roczne, oceniające stan przygotowań OC w powiecie, dotyczące:
▪ alarmowania i /lub/ ostrzegania ludności
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Opracowano „Plan działania w zakresie obrony cywilnej Szefa Obrony Cywilnej Powiatu
Ostrzeszowskiego w 2020 roku”.
Dokonano aktualizacji:
▪
▪

⎯
⎯
⎯
⎯

⎯

⎯
⎯
⎯
⎯

przygotowania i organizowania ewakuacji ludności na wypadek wystąpienia zagrożenia dla
życia i zdrowia na znacznym obszarze
stanu budowli ochronnych oraz urządzeń specjalnych do likwidacji skażeń
planowania i zapewnienia ochrony płodów rolnych i zwierząt gospodarskich oraz
produktów żywnościowych i pasz, a także ujęć i urządzeń wodnych na wypadek zagrożenia
zanieczyszczeniem
planowania i zapewnienia ochrony oraz ewakuacji dóbr kultury i innego mienia na wypadek
zagrożenia zniszczeniem
stanu zaopatrzenia ludności w wodę w powiecie
przedsięwzięć z zakresu powszechnej samoobrony realizowanych poprzez środki
masowego przekazu
przygotowania i zapewnienia niezbędnych sił do doraźnej pomocy w grzebaniu zmarłych
zaciemnienia i wygaszania oświetlenia
tworzenia i przygotowania do działań jednostek organizacyjnych obrony cywilnej
ćwiczeń organów sił ratowniczych
planowania i finansowania zadań OC w powiecie i gminach.

bazy danych ARCUS
bazy danych C3M.

Wzięto udział w wojewódzkich treningach Systemu Ostrzegania i Alarmowania /SOA/.
Systematycznie przeprowadzano sprawdzanie łączności radiowej z województwem.
Uczestniczono w e-naradach organizowanych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania
Kryzysowego WUW w Poznaniu.
Zorganizowano posiedzenia Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w związku z
zagrożeniem COVID-19 oraz brano udział w naradach i posiedzeniach Wojewódzkiego Zespołu
Zarządzania Kryzysowego poświęconych sprawom związanym z pandemią koronawirusa..
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) w tym:
przekazywanie ostrzeżeń meteorologicznych oraz hydrologicznych, wydawanych przez IMGW
w Poznaniu.
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 2019 rok,
prowadzono obsługę kancelaryjną posiedzeń w trybie zdalnym Komisji Bezpieczeństwa
i Porządku, na bieżąco współpracując z KP Policji, KP PSP, PSS-E i PIW.
Opracowano:
▪ sprawozdanie z realizacji szkoleń obronnych za 2020 r.,
▪ Plan zasadniczych przedsięwzięć w zakresie pozamilitarnych przygotowań obronnych
w powiecie ostrzeszowskim w roku 2020,
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▪
▪
▪
▪

▪

Plan działania w zakresie obrony cywilnej Szefa Obrony Cywilnej Powiatu Ostrzeszowskiego
w 2020 roku,
Narodowy Kwestionariusz Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych za rok 2019,
Plan szkolenia obronnego Powiatu Ostrzeszowskiego na 2020 rok,
sprawozdanie z wykonywania zadań obronnych w Starostwie Powiatowym w Ostrzeszowie
i w Powiecie Ostrzeszowskim w 2020 roku,
plan kontroli problemowych wykonywania zadań obronnych w Powiecie Ostrzeszowskim
w 2020 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”.
⎯ Akcja Kurierska:
▪ opracowano sprawozdanie z realizacji zadań związanych z doręczaniem kart powołania
w trybie akcji kurierskiej na terenie powiatu ostrzeszowskiego,
▪ dokonano aktualizacji numerów kontaktowych z WKU Kalisz.
⎯ Stały dyżur:
▪ dokonano aktualizacji dokumentacji stałego dyżuru,
▪ przygotowano i przeprowadzono 2 treningi stałego dyżuru zgodnie z harmonogramem
wojewódzkim.
⎯ W dniach od 04 do 21 lutego 2020 roku przeprowadzono kwalifikację wojskową, do której
stanęła młodzież rocznika 2001 i starszych, łącznie 334 mężczyzn oraz 6 kobiet.
Spośród nich kategorię zdrowia „A” otrzymało 81,8 % (w 2019 r. – 89,3 %), kat.„B”– 2,4 % ( 0 %), kat.
„D” – 12,6 % (7,0 %), kat. „E” – 3,2 % (3,7 %). Najwięcej badań dodatkowych wykonano
w zakresie okulistyki i psychologii. Pozostałe badania objęły porady internistyczne, urologiczne
i psychiatryczne. W przypadku trzech osób zastosowano środek egzekucyjny w postaci
doprowadzenia przez policję.
Pracę Powiatowej Komisji Lekarskiej i sposób przeprowadzenia kwalifikacji skontrolowały
komisje kontrolne Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Poznaniu, Wojewódzkiej Komisji
Strona | 86

Lekarskiej oraz Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Oceny pracy PKLek jak też organizacji
kwalifikacji wojskowej wypadły pozytywnie, jedyne sugestie kontrolerów dotyczyły
funkcjonalności wykorzystywanego na cele kwalifikacji lokalu.
⎯ Przygotowano projekt uchwały Rady Powiatu w Ostrzeszowie wraz z uzasadnieniem
w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej – kwalifikacja wojskowa 2020.
⎯ Sporządzono harmonogram stawiennictwa osób podlegających kwalifikacji wojskowej wraz
z niezbędnymi dokumentami organizacyjnymi.
⎯ Na potrzeby Powiatowej Komisji Lekarskiej zawarto 8 umów z placówkami medycznymi na
wykonanie badań specjalistycznych.
⎯ Zawarto 5 umów zlecenia na obsługę administracyjną kwalifikacji oraz do prowadzenia zajęć
świetlicowych.
⎯ Opracowano sprawozdania z przebiegu kwalifikacji wojskowej dla WUW w Poznaniu oraz
WKU w Kaliszu.
⎯ Wykonano sprawozdanie z rozliczenia dotacji celowej przeznaczonej na przeprowadzenie
kwalifikacji wojskowej dla WUW w Poznaniu.
⎯ Sporządzono sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2019 r. i półroczne za 2020 rok.
⎯ Przygotowano dane na potrzeby opracowania wojewódzkiego planu przeprowadzenia
kwalifikacji wojskowej w 2020 roku.
⎯ Opracowano sprawozdanie z zamówień publicznych zrealizowanych w związku z organizacja
kwalifikacji wojskowej.
⎯ Zaktualizowano:
▪
Plan ochrony informacji niejawnych w Starostwie Powiatowym w Ostrzeszowie,
▪
Instrukcję dotyczącą sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli
„Zastrzeżone”,
▪
Dokumentację określająca poziom zagrożeń związanych z nieuprawnionym dostępem
do informacji niejawnych lub z ich utratą.
⎯ Opracowano dokumentację dla Bezpiecznego Stanowiska Komputerowego przetwarzającego
informacje niejawne o klauzuli „Zastrzeżone”:
▪ Szczególne wymagania bezpieczeństwa /SWB/
▪ Procedury bezpiecznej eksploatacji /PBE/.
⎯ Dla potrzeb WUW sporządzono ankietę dotyczącą stanu ochrony informacji niejawnych
w jednostce
⎯ Przeprowadzono kontrolę ochrony informacji niejawnych i przestrzegania przepisów o ich
ochronie.
⎯ Przeprowadzono szkolenia 3 pracowników starostwa w zakresie ochrony informacji niejawnych,
a następnie wydano im stosowne zaświadczenia.
⎯ Wydano 1 upoważnienie do dostępu do materiałów niejawnych poprzedzone niezbędnym
szkoleniem.
⎯ Uaktualniono wykaz osób zatrudnionych w Starostwie Powiatowym i jednostkach
organizacyjnych powiatu mających dostęp do informacji niejawnych.
⎯ Na bieżąco prowadzono obsługę kancelarii materiałów niejawnych.
⎯ Wzięto udział w szkoleniach:
▪ Dla pełnomocników do spraw ochrony informacji niejawnych i ich zastępców oraz osób
przewidzianych na te stanowiska (ABW Delegatura w Poznaniu)
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▪

Ochrona informacji niejawnych (e-WOKISS).

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 2019 rok
▪ roczne sprawozdanie zbiorcze o realizowanych na terenie powiatu ostrzeszowskiego
programach zdrowotnych.
⎯ Sporządzono sprawozdanie roczne z realizacji Narodowego Programu Ochrony Zdrowia
Psychicznego.
⎯ Współpracowano w ustalaniu harmonogramu pracy aptek w dni robocze i soboty oraz święta;
grafik dyżurów jest zamieszczany na stronie internetowej powiatu i tablicy ogłoszeń.
▪ Sporządzono informację na temat funkcjonowania ambulatoryjnej opieki specjalistycznej
w powiecie ostrzeszowskim w warunkach pandemii.
▪ Przygotowano wystąpienia do NFZ w Poznaniu w sprawie opłat w gabinetach
stomatologicznych, sytuacji kadrowej w OCZ oraz statusu prawnego lekarza
zatrudnionego w tutejszym szpitalu (sprawy związane z Covid-19).
▪ Sporządzono odpowiedzi na interpelacje radnych Rady Powiatu odnośnie:
o środowiskowej opieki pielęgniarskiej w Ostrzeszowie;
o udzielania teleporad i przyjmowania pacjentów w przychodniach w warunkach stanu
zagrożenia epidemicznego;
o statutu i regulaminu OCZ Sp. z o.o.
⎯ Przygotowano prace Komisji Konkursowej na prezesa Ostrzeszowskiego Centrum Zdrowia Sp.
z o.o, przygotowano dokumenty niezbędne do konkursu i sporządzono protokół posiedzenia
komisji w dniu 27.10.2020 r.
⎯ Rozpowszechniano materiały informacyjne odnośnie koronawirusa i zasad zachowania reżimu
sanitarnego.
⎯ Propagowano działania w zakresie promocji i edukacji zdrowotnej w obszarach:
▪ programów rehabilitacji poudarowej
▪ Populacyjnego Programu Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy oraz
Raka Piersi
▪ Światowego Dnia Zdrowia przypadającego 7 kwietnia pod hasłem „Wsparcie pielęgniarek
i położnych”
▪ kampanii ”Transplantacja – Drugie życie” i Dnia dawcy szpiku kostnego.
⎯ Propagowano idee honorowego krwiodawstwa poprzez całoroczną współpracę z Punktem
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, szczególnie podczas kwalifikacji wojskowej.
⎯ Wzięto udział:
▪ w spotkaniach z pracownikami OCZ Sp. z o.o. w sprawie sytuacji kadrowej w szpitalu
i przekształceń łóżek szpitalnych w tzw. covidowskie
▪ w posiedzeniach Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Spraw Publicznych
▪ w posiedzeniach Zespołu ds. opiniowania wniosków z zakresu rehabilitacji zawodowej
osób niepełnosprawnych realizowanych ze środków PFRON /przy PUP/
▪ w pracach Komisji ds. opiniowania wniosków na likwidację barier architektonicznych
i w komunikowaniu się, ze środków PFRON (przy PCPR).
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W związku z pracą szkół w trybie zdalnym nie odbyły się zaplanowane na rok 2020 konkursy
współorganizowane z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną.
W zakresie spraw organizacyjnych
⎯ obsługa organizacyjna Zarządu Powiatu - odbyło się 45 posiedzeń:
▪ przygotowywanie projektów uchwał
▪ przygotowywanie materiałów na posiedzenia zarządu
▪ przekazywanie materiałów
▪ realizacja i kierowanie podjętych wniosków i uchwał (wystosowano 260 pism
realizujących zgłaszane sprawy oraz wnioski)
▪ sporządzanie protokołów (45) i wyciągów z protokołów posiedzeń zarządu
▪ przygotowywanie sprawozdań z pracy zarządu między sesjami (6 sprawozdań)
⎯

⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯

⎯
⎯

W 2020 r. podjęto 64 uchwał Zarządu Powiatu.
obsługa administracyjna rady:
▪ W 2020 roku Rada Powiatu podjęła 63 uchwał. Liczba sesji Rady Powiatu - 13
▪ Liczba posiedzeń komisji:
▪ Komisja Skarg, Wniosków i Petycji – 7 posiedzeń,
▪ Komisja Rewizyjna - 9 posiedzeń,
▪ Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej - 5 kontroli kompleksowych, w tym odbyte 18
posiedzenia,
▪ Komisja Finansów i Mienia Powiatu - 7 posiedzeń
▪ Komisja Oświaty, Kultury i Sportu - 5 posiedzeń
▪ Komisja Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Promocji Powiatu
- 5 posiedzeń,
▪ Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej i Spraw Publicznych - 6 posiedzeń,
▪ wspólne posiedzenia komisji - 6.
przygotowywanie i realizacja Zarządzeń Starosty. W 2020 roku wydano 53 Zarządzenia Starosty
Ostrzeszowskiego.
prowadzenie spraw kadrowych starostwa,
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.
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⎯ w 2020 roku przeprowadzono następujące prace remontowe w obiektach starostwa
powiatowego:
▪ remont oraz umeblowanie pomieszczenia dla rzecznika konsumentów na ul Norweskiej;
▪ remont oraz umeblowanie pomieszczenia dla radców prawnych i nieodpłatnej pomocy
prawnej (pomieszczenie po banku);
▪ montaż klimatyzacji w biurze podawczym oraz serwerowni;
▪ remont biura kierownika wydziału komunikacji;
▪ remont łazienki w wydziale geodezji;
▪ malowanie pomieszczeń wydziału geodezji;
▪ remont i wymiana orynnowania na dachu budynków starostwa.
▪ remont pomieszczeń obwodu drogowego,
⎯ 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
⎯ organizacja spraw związanych z prowadzeniem w powiecie ostrzeszowskim dwóch punktów
nieodpłatnej pomocy prawnej: 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,
W zakresie zamówień publicznych
⎯ przeprowadzenie następujących postępowań przetargowych:
▪ sprzedaż i dostawa energii elektrycznej dla starostwa i jednostek organizacyjnych
powiatu
▪ przetarg w wydziale geodezji – założenie ewidencji budynków i lokali jednostka
ewidencyjna Ostrzeszów
▪ 2 przetargi na ubezpieczenie majątkowe i komunikacyjne dla starostwa i jednostek
organizacyjnych powiatu.
Działania kontrolne:
Na podstawie uchwał zarządu oraz upoważnień starosty przeprowadzono 2 kontrole
problemowe, w tym:
1. prawidłowości realizacji zadania publicznego – prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy
prawnej – ZMW Warszawa,
2. ogłaszania i prowadzenia konkursów na realizację zadań kulturalnych, sportowych
i turystycznych zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie – Wydział
Oświaty, Spraw Europejskich, Promocji i Rozwoju Powiatu.
Z przeprowadzonych kontroli każdorazowo przygotowano protokół oraz zalecenia pokontrolne, które
przedstawiano do zatwierdzenia Zarządowi Powiatu.
W 2020 roku przeprowadzono audyt wewnętrzny procesu wydawania decyzji administracyjnych pozwoleń na budowę oraz audyt sprawdzający w zakresie wydawania, zatrzymywania, cofania
i przywracania uprawnień do kierowania pojazdami.
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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.
⎯ koordynowanie systemu informatycznego do obsługi punktu nieodpłatnej pomocy
prawnej,
⎯ umawianie interesantów na porady prawne do punktu npp. (forma zdalna oraz
stacjonarna).
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, Kraszewice, Grabów nad Prosną, Mikstat i Kobyla Góra.
W 2020 roku z porad prawnych w punktach stacjonarnie jak również w formie zdalnej skorzystało
w formie udokumentowanej poprzez sporządzenie karty A przez adwokata/radcę prawnego
258 osób.

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI
Rejestracja pojazdów:
Tabela nr 24. Stan ilościowy pojazdów na dzień 31 grudnia 2020 rok w odniesieniu do lat 2015- 2020

Rodzaj pojazdów
Wszystkie pojazdy

2015
56.871

2016
58.850

2017
61.094

2018
63.374

2019
66.517

PRZYROST

2020

2019/2020

67.265

+ 1,12 %
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Samochody osobowe

34.871

36.666

37.948

39.524

40.879

42.127

+ 3,05 %

Samochody ciężarowe

5.027

5.254

5.355

5.563

5.784

5.965

+ 3,13 %

227

244

264

286

301

311

+ 3,32 %

82

88

30 / 69

79

80

86

+ 7,5 %

Ciągniki Siodłowe

531

556

587

622

656

694

+ 5,8 %

Naczepy

687

715

762

780

820

857

+ 5,13 %

Przyczepy

3.164

3.240

3.668

3.717

3.725

3.624

+ 4,51%

Ciągniki rolnicze

5.306

5.378

5.429

5.470

5.548

5.651

+ 1,86 %

Motocykle

2.228

2.441

2.607

2.845

3.113

3.361

+ 7,97%

Motorowery

4.087

4.173

4.223

4.290

4.338

4.354

+ 0,37 %

161

b/d

182

198

215

235

+ 9,3 %

Samochody specjalne
Autobusy

Pojazdy
samochodowe INNE
czterokołowce
Pojazdy elektryczne

x

x

x

x

motocykl

1

motorower 4
s. osobowy 3

motocykl
1

+ 0,00 %

motorower
14
+ 350 %

s. osobowy
4

+ 33,3 %
Pojazdy hybrydowe

x

x

x

x

s. osobowy 14
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Ilość kierowców ujętych w ewidencji systemu „KIEROWCA”
N a dzień 31 grudnia 2020 roku odnotowano 32.237 teczek zawierających akta kierowców
Na terenie powiatu ostrzeszowskiego funkcjonuje 8 Ośrodków Szkolenia Kierowców oraz 1 Ośrodek
Szkolenia Kierowców prowadzący szkolenie przy ZS nr 2 w Ostrzeszowie oraz 16 stacji kontroli
pojazdów, w tym 8 Okręgowych SKP.
W roku 2020 łącznie przeprowadzono 23 kontroli OSK i SKP oraz 3 kontrole z zakresu transportu.
Ilość i rodzaj załatwianych spraw:
W 2020 roku wydział komunikacji łącznie wydał 18.437 decyzji administracyjnych (w 2019 roku
21.835):
1. Ilość pojazdów samochodowych pierwszy raz zarejestrowanych na terytorium kraju - 2.719 szt.
2. Wydano kart pojazdów: - 2.203 szt.
3. Wydano dowodów rejestracyjnych- 8.442 szt.
4. Pozwoleń czasowych 7.835 szt.
5. Tablic rejestracyjnych ( tymczasowe i stałe – razem ) – 6.493 numerów
6. Decyzji / postepowań w sprawie wyrejestrowania pojazdów ( demontaż - - 938 szt.
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7. Czasowe wycofanie pojazdów z ruchu - 114 szt.
9. Skierowano na nabicie nr podwozia (nadwozia/ramy/tablice zastępcze) - 52 szt.
10. Skierowano na dodatkowe badanie techniczne - 9
11. Skontrolowano Stacje Kontroli Pojazdów - 15
12. Skontrolowano Ośrodków Szkolenia Kierowców - 8
13. Wydano licencji na transport drogowy - 0 +5 zmiany
14. Wydano zaświadczeń na przewozy na potrzeby własne – 8+7 zmiany
15. Zezwolenia na przewozy regularne - 0+1 zmiany
+ zezwolenia na przewozy regularne specjalne 0+0 zmiany
16. Wydawanie zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, - 5 + 5 zmiany
17. Wydawanie licencji na pośrednictwo przy przewozie rzeczy - 1+0 zmiany
18. Wydawanie licencji na przewóz osób samochodami osobowymi – 1+0 zmiany
19. Wydawanie licencji na przewóz osób pojazdem 7-9 miejsc - 0+1 zmiany
20. Przyjmowanie zamówień na prawa jazdy i ich wydawanie - 1.938 szt.
21. Wydawanie międzynarodowych praw jazdy - 14 szt.
22. Skierowania na dodatkowe badania lekarskie - 178 szt.
23. Skierowania na dodatkowe badania psychologiczne - 166 szt.
24. Skierowania na kurs reedukacyjny - 153 szt.
25. Skierowanie na egzamin kontrolny - 5 szt.
26. Cofnięto uprawnienia i zatrzymano prawa jazdy - 454 szt.
w tym: przekroczenie prędkości o 50 km/h w terenie zabudowanym - 161 szt.
27. Wysłano akta kierowcy na żądanie - 79 szt.
28. Udzielanie informacji o kierujących pojazdami policji, sądom, itp. - 142 szt.
29. Zatwierdzono zmiany organizacji - 69 szt.
30. Wydawanie zezwoleń i postanowień na korzystanie z drogi w sposób szczególny - 8 szt.
Komisja ds. Zarządzania ruchem na drogach gminnych i powiatowych w 2020 roku miała 9 posiedzeń,
na których rozpatrzono 29 spraw.

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ŚRODOWISKA
Zadania związane z budownictwem
Liczba wydanych decyzji i innych dokumentów:
1. Liczba wniosków (wg rejestru wydziałowego)
2. Liczba wydanych decyzji (wg rejestru)
w tym :
▪ o pozwoleniu na budowę (276 gaz +426)
▪ o zmianie pozwolenia na budowę
▪ o przeniesieniu pozwolenia
▪ o odmowie wydania pozwolenia
▪ o umorzeniu postępowania
▪ sprawy bez rozpatrzenia
razem

920
872
702
80
41
4
15
30
170
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3. Zawiadomienia :
▪ o wszczęciu postępowania (art.64 kpa)
▪ o wszczęciu postępowania (art.64 i art10 kpa)
▪ o zakończeniu postęp. dowodowego (art.10 kpa)
4. Zawezwania z art. 64 §2 kpa
5. Postanowienia z art. 35 ustawy pr. budowlane
6. Decyzje o wygaśnięciu pozwolenia (art. 37 pr. bud.)
7. Decyzje o pozwoleniu na rozbiórkę
8. Postanowienia o sprostowaniu omyłki (art. 113 kpa)
9. Liczba obwieszczeń w BIP’ie (wydziału)
10. Liczba wydanych dzienników budowy
11. Liczba wydanych zaświadczeń
12. Postanowienia o zawieszeniu postępowania

98
148
109
139
65
5
22
6
17
506
42
8

W 2020 roku wydano 215 pozwoleń na budowę domów jednorodzinnych, 2 pozwolenia na budowę
budynków wielorodzinnych (Malik przy „Trasko” na Borku i ZGM przy ulicy Jana Pawła II).

Dane dot. zgłoszeń budowy i robót
1. Liczba przyjętych zgłoszeń
▪
budowy i robót
▪
zmiany sposobu użytkowania
▪
zgłoszenie rozbiórki
razem
2. Zgłoszenia na „4 projekty ”
3. Zaświadczenia o braku sprzeciwu do zgłoszeń
45+29
4. Postanowienia / z art. 30 ust.5 c/
5. Decyzje – sprzeciw w sprawie budowy lub robót (art.30 ust.6 pkt.2)
6. Decyzje – sprzeciw w sprawie budowy lub robót (art.30 ust.2 pkt.5c)
7. Postanowienia (z art. 71)
8. Decyzje – sprzeciw w sprawie zm. sposobu użytkowania (art.71)
9. Postanowienia (z art. 97 kpa)
10. Zażalenia na wydane postanowienia
11. Odwołania do WUW od wydanych pozwoleń na budowę
12. Skarga na działalność organu
13. Decyzje o odmowie udostępnienia inf. publicznej
14. Korespondencja, różne pisma (prowadzi kierownik)
15. Sprawy decyzyjne z lat poprzednich - zawieszone
C. Sprawozdania, informacje.
1. Comiesięczne z ruchu budowlanego B-06 (do GUS)
2. Kwartalne o wydanych pozwoleniach na budowę B-05 (do GUS)
3. Półroczne z ruchu budowlanego (do WUW)
D. Prowadzone rejestry
1. Rejestr wniosków i decyzji o pozwoleniu na budowę
2. Rejestr wydanych decyzji o pozwoleniu na budowę
3. Rejestr zgłoszenia budowy lub robót (+ rejestr elektroniczny)

636
10
66
712
521
74
3
19
5
1
1
3

111
1
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4. Rejestr zgłoszeń rozbiórki i decyzji o zezwoleniu na rozbiórkę
5. Rejestr zgłoszeń na zmianę sposobu użytkowania
6. Rejestr wydanych dzienników budowy
7. Elektroniczny rejestr wniosków i decyzji o pozwoleniu na budowę (RWDZ) - 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 prowadzono łącznie 31 postępowań administracyjnych,
⎯ Wydano
▪ 25 decyzji administracyjnych w sprawie udzielenia bądź zmiany zezwolenia na
zbieranie, przetwarzanie lub wytwarzanie odpadów,
▪ 3 decyzje administracyjne - pozwolenie na wprowadzanie do powietrza gazów lub
pyłów
w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą
▪ 1 decyzję w sprawie określenia dopuszczalnego poziomu emitowanego do środowiska
hałasu
▪ 2 decyzje odmowne w sprawie udzielenia pozwolenia na przetwarzanie odpadów
⎯ Przeanalizowano dokumentację i przygotowano opinię dot. projektów uchwał:
▪ w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego na terenie Miasta i Gminy Ostrzeszów oraz Miasta i Gminy Mikstat
▪ realizacji w 2020 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 2020 rok”;
▪ informacji o stanie środowiska oraz wynikach działań kontrolnych WWIOŚ na terenie
powiatu ostrzeszowskiego za 2019 rok.
⎯ Prowadzono publiczny rejestr kart informacyjnych obejmujący wykaz danych o dokumentach
zawierających informacje o środowisku i podlegających udostępnieniu,
⎯ Przyjęto 7 zgłoszeń zmian w instalacjach wytwarzających pole elektromagnetyczne – stacje
bazowe telefonii komórkowej wraz z badaniami natężenia emitowanego pola
⎯ Przygotowano Plan przychodów i wydatków Działu 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona
Środowiska na 2021 r. oraz sprawozdanie z wykonania Planu za 2019 rok
⎯ Uczestniczono w szkoleniach z zakresu zmian obowiązujących przepisów dotyczących ochrony
środowiska i gospodarki odpadami oraz prawa geologicznego i górniczego
⎯ Udzielano bieżących informacji na liczne wnioski i interpelacje zgłaszane przez Radnych Rady
Powiatu
⎯ Uczestniczono w pracach komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu.
⎯ Prowadzono działalność kontrolną w stosunku do podmiotów, które uzyskały pozwolenie
sektorowe wynikające z przywołanych na wstępie ustaw.
Zadania i kompetencje z zakresu prawa geologicznego i górniczego :
⎯ Zatwierdzono decyzją administracyjną projekty robót geologicznych - 9 decyzji
⎯ Przyjęto i rozpatrzono wnioski oraz wydano decyzje koncesyjne na wydobywanie kopalin ze
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⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯

złóż kruszyw naturalnych oraz surowców ilastych - 2 decyzje
Przyjęto wnioski i wydano decyzję orzekające o zmianie koncesji na wydobywanie kopaliny ze
złoża kruszywa naturalnego– 4 decyzje
Wydano 2 decyzje w sprawie wygaszenia koncesji na wydobycie kopaliny,
Przyjęto zawiadomieniem zgłoszenie projektu robót geologicznych na wykonanie otworów dla
wykorzystania ciepła ziemi - 2 zawiadomienia.
Zatwierdzono decyzją administracyjną Dokumentację Geologiczną złóż kruszyw naturalnych w
kat. C1 - 2 decyzje.
W ramach nadzoru geologicznego i górniczego w 2020 r. nie stwierdzono na terenie powiatu
ostrzeszowskiego nielegalnego wydobycia kopalin.
Przyjęto, rozpatrzono i wydano zaświadczenia dotyczące 7 wniosków 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 :
⎯ Uczestniczono w corocznych Walnych Zgromadzeniach delegatów poszczególnych spółek
wodnych działających na terenie powiatu ostrzeszowskiego.
⎯ Przyjęto i rozpatrzono 4 wnioski spółek wodnych o udzielenie dotacji z przeznaczeniem na
realizację zadań z zakresu utrzymania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych.
⎯ Opracowano umowy dotacji celowej na realizację zadań z zakresu utrzymania urządzeń
melioracji wodnych szczegółowych.
⎯ Przyjęto rozliczenia finansowe wraz ze sprawozdaniem z realizacji zadań w ramach dotacji
celowej dla spółek wodnych, w zakresie utrzymania urządzeń melioracji wodnych
szczegółowych.
⎯ W ramach uprawnień nadzorczych Starosty nad spółkami wodnymi prowadzono
postępowanie wyjaśniające dot. Spółki Wodnej Kraszewice, zakończone decyzją Starosty w
sprawie uchylenia uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki Wodnej w sprawie wyboru
członków zarządu oraz komisji rewizyjnej.
⎯ Współpracowano ze znajdującymi się na terenie powiatu Nadzorami Wodnymi Państwowego
Przedsiębiorstwa Wodnego „Wody Polskie”.
Zadania związane z rolnictwem:
⎯ Współdziałano z jednostkami i organizacjami:
▪ Wielkopolską Izbą Rolniczą
▪ Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego
▪ Powiatowym Lekarzem Weterynarii
▪ Agencją Restrukturyzacji i Modernizacją Rolnictwa
▪ Państwową Inspekcją Ochrony Roślin i Nasiennictwa
▪ Stowarzyszeniem Sołtysów Województwa Wielkopolskiego
Ze względu na trwającą epidemię, w 2020 r. nie zorganizowano „Forum Sołtysów Powiatu
Ostrzeszowskiego”.
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Zadania związane z realizacją budżetu Powiatu, w zakresie wynikającym z art. 403 ust 1 ustawy
Prawo ochrony środowiska,
⎯ Zrealizowano 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
⎯ W 2020 roku wydano 3 decyzję administracyjne ze względu na brak aktualnych uproszczonych
planów urządzenia lasów na wyrąb drzewostanów stanowiących własność osób fizycznych
z równoczesnym nakazem odnowienia powierzchni w okresie do pięciu lat .
⎯ Zezwolenia na wyrąb dotyczyły drzewostanów: poniżej wieku rębności ( przedwczesny wyrąb
drzewostanu), na uzasadniony wniosek właścicieli (przyczyna losowa: pozyskany surowiec jest
niezbędny właścicielowi lasu na budowę domu, remont domu, odbudowę budynków
gospodarczych po pożarze, leczenie, spłatę kredytu lub inne potrzeby finansowe) - 3 zezwolenia
dla łącznej powierzchni ok. 4 ha.
⎯ Wydano 3 zezwolenia na zmianę lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa na użytek
rolny. Ogólna powierzchnia lasu, która uległa zmianie w 2019 roku na użytek rolny wyniosła ok.
1 ha.
⎯ Nadzór terenowy nad lasami prywatnymi na powierzchni ok. 3.915 ha w zasięgu terytorialnym
gmin: Ostrzeszów, Kobyla Góra, Mikstat, Doruchów i Grabów nad Prosną, część prowadził Rafał
Stodolski, leśniczy ds. lasów prywatnych. Nadzór terenowy nad lasami prywatnymi na
powierzchni ok. 4.695 ha w zasięgu terytorialnym gmin: Czajków, Kraszewice i Grabów nad
Prosną część dla miejscowości: Dębicze, Palaty oraz Giżyce na umowę zlecenie prowadził
Krzysztof Marczak, upoważniony leśniczy ds. lasów prywatnych.
⎯ Wydano łącznie 623 zaświadczeń dla właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu
Państwa 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 .
⎯ Sporządzono i przesłano do GUS drogą elektroniczną sprawozdanie L-03, o lasach stanowiących
własność osób fizycznych i prawnych (poza Skarbem Państwa) za 2020 rok oraz wybrane dane
o lasach stanowiących własność osób fizycznych i prawnych ( poza Skarbem Państwa) według
poszczególnych gmin.
⎯ Dokonano zgłoszenia dochodów i wydatków do projektu wydatków budżetowych na 2021 rok
w Dziale 020 - leśnictwo, rozdział 02001- gospodarka leśna .
⎯ Udzielano właścicielom lasów prywatnych pisemnych informacji o przeprowadzanych zabiegach
pielęgnacyjnych z zakresu gospodarki leśnej pod nadzorem Starosty Ostrzeszowskiego dla
celów postępowań spadkowych.
⎯ 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.
⎯ Prognozowano zagrożenie od strzygoni choinówki dla drzewostanów sosnowych stanowiących
własność osób prywatnych we współpracy z Nadleśnictwem Przedborów i Zakładem Ochrony
Lasu w Czerwonaku.
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⎯ Prowadzono wśród posiadaczy lasów prywatnych akcję informacyjną w sprawie występowania
w drzewostanach sosnowych na terenie powiatu ostrzeszowskiego ognisk gradacyjnych kornika
ostrozebnego (Ips acuminatus).
⎯ Wystąpiono do ARiMR 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 2014 r. ( jesień 2016 r. i wiosna 2018 r.).
⎯ Wyłoniono w drodze zamówienia publicznego wykonawcę dokumentacji leśnej (projektów
uproszczonych planów urządzenia lasów), tj. przedsiębiorstwo Biuro Projektowe EKO Sp. z o.o.
z siedzibą w Twardogórze przy ul. Wielkopolskiej 54/2. Opracowanie w/w dokumentacji leśnej
wyniosło 45.360 zł.
⎯ Uzgadniano projekty uzgadniania planów urządzania lasów z następującymi organami:
Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Poznaniu, Komendą Wojewódzką Państwowej
Straży Pożarnej w Poznaniu, w trakcie uzgadniania z Wielkopolskim Państwowym Wojewódzkim
Inspektorem Sanitarnym w Poznaniu, Nadleśnictwem Przedborów, Wojewódzkim
Konserwatorem Zabytków w zakresie lasów stanowiących własność osób fizycznych położonych
na obszarze wpisanym do wojewódzkiego rejestru zabytków.
⎯ Projekty uproszczonych planów urządzenia lasów zostały opracowane dla:
▪ części gminy Kobyla Góra: obręb Mąkoszyce i Pisarzowice
▪ części gminy Ostrzeszów: obręb Jesiona, Kotowskie, Bledzianów, Marydół, Szklarka
Przygodzicka, Niedźwiedź i Ostrzeszów Pustkowie,
▪ cała gmina Doruchów.
⎯ 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 i notariuszom itp.
⎯ Dokonywano zgłoszeń do Komendy Powiatowej Policji w sprawie nielegalnych pozyskań
drewna z lasów prywatnych.
⎯ Na bieżąco udzielano ustnego instruktażu właścicielom lasów prywatnych w sprawie
prowadzenia prawidłowej gospodarki leśnej w lasach prywatnych oraz wydawano wyciągi
z uproszczonych planów urządzenia lasów stanowiących ich właścicielom.
⎯ Prowadzono 1 postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania
za usunięcie drzew leśnych na działce stanowiącej współwłasność osób fizycznych przez
operatora sieci energetycznej.
⎯ Pisemnie przypomniano około 50 właścicielom lasów o obowiązku odnowienia powierzchni
pozrębowych (po wyciętych drzewostanach dojrzałych do wyrębu w 2016 roku) nową
generacją drzewostanów.
⎯ Uczestniczono w 1 kontroli Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej
w Ostrzeszowie w obszarze kompleksów leśnych niestanowiących własności Skarbu Państwa
nadzorowanych przez Starostę Ostrzeszowskiego.
Sprawy związane z kompetencjami wynikającymi z ustawy prawo łowieckie
Rozliczono umowy dzierżawy obwodów łowieckich polnych na okres 1 kwiecień 2019 r. do 31 marca
2020 r. z następującymi kołami łowieckimi:
▪ Koło Łowieckie nr 41 ,, Knieja” w Ostrzeszowie z siedzibą w Przedborowie:
1. obwód łowiecki nr 488 ,, Zajączki –Marydół ”
2. obwód łowiecki nr 489 ,, Grabów nad Prosną”
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▪
▪
▪
▪

Koło Łowieckie nr 25 ,, Czajka” z siedzibą w Kraszewicach
1. obwód łowiecki nr 490 ,, Dębicze”
Koło Łowieckie nr 9 ,, Dzik” z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim
1. obwód łowiecki nr 495 ,, Doruchów”
Koło Łowieckie nr 16 ,,Żuraw” z siedzibą w Jutrosinie
1. obwód łowiecki nr 496 ,, Bobrowniki
Koło Łowieckie nr 38 ,, Hubert” z siedzibą w Bralinie
1. obwód łowiecki nr 498 ,, Parzynów – Osiny ”

⎯ Naliczono czynsz dzierżawny za wydzierżawienie obwodów łowieckich położonych na terenie
powiatu ostrzeszowskiego i dokonano rozliczenia kwot czynszów dzierżawnych pomiędzy
poszczególnymi jednostkami samorządowymi (Miasto i Gmina Grabów nad Prosną, Miasto i
Gmina Ostrzeszów, Miasto i Gmina Mikstat, Gmina Brzeziny, Gmina Czajków, Gmina
Kraszewice, Gmina Doruchów, Miasto i Gmina Kępno, Gmina Sieroszewice)
i Nadleśnictwo Syców, Nadleśnictwo Taczanów i Nadleśnictwo Przedborów
⎯ Wydano 1 zezwolenie na posiadanie i hodowanie chartów angielskich
⎯ Prowadzono na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów 1 postępowanie
administracyjne w sprawie odmowy udzielenia zgody na odstrzał redukcyjny lisów
sporadycznie przebywających w rejonie drogi powiatowej 5574P w miejscowości Potaśnia Siedlików i na ternie miasta Ostrzeszów w rejonie tzw. ,,alejek miejskich’’.
Sprawy związane z kompetencjami wynikającymi z ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów
wiejskich.
⎯ Co kwartał występowano do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z 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.
⎯ Otrzymane środki pieniężne od ARiMR 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.
⎯ W 2020 roku rozdysponowano kwotę 238.818,16 zł na 40 właścicieli i współwłaścicieli gruntów
rolnych, za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych,
co stanowi 99,09 % realizacji planu wydatków na 2020 rok w Dziale 020, Rozdz. 02001, § 3030
różne wydatki na rzecz osób fizycznych.
⎯ Powiadomiono pisemnie w kwietniu 2020 roku każdą osobę otrzymującą ekwiwalent
o wysokości stawek ekwiwalentu za 1 ha zalesionej powierzchni obowiązującej w 2020 roku,
o wysokości ekwiwalentu należnego w 2020 roku oraz o wysokości wyrównania za I kwartał
2020 roku wypłaconego w kwietniu 2020 roku.
⎯ Przypomniano pisemnie osobom otrzymującym ww. ekwiwalent o obowiązku informowania
Starosty Ostrzeszowskiego o 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.
⎯ 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 ).
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⎯ Przedłużono na podstawie aneksu nr 15 z dnia 30 września 2020 roku umowę nr 283/072003018/DPK/02/05 z dnia 22 grudnia 2005 roku o przekazywanie przez ARiMR w Warszawie
środków finansowych na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych
i prowadzenie upraw leśnych.
⎯ Dokonywano w miarę możliwości i potrzeby wyrywkowej lustracji terenowej zalesionych
gruntów rolnych w 2002 roku i 2003 roku i udzielano pisemnych odpowiedzi zainteresowanym
właścicielom upraw leśnych założonych w 2002 roku i 2003 roku.
Sprawy związane z kompetencjami wynikającymi z ustawy o ochronie przyrody
⎯ 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). Wydawano zaświadczenia w sprawie wpisu do rejestru zwierząt
chronionych na podstawie prawa Unii Europejskiej.
⎯ Prowadzono 40 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
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.
⎯ Dokonano lustracji nasadzeń zastępczych wykonanych w 2019 roku przez poszczególne gminy
i innych posiadaczy gruntów gminnych .
⎯ Pisemnie przypomniano gminom o konieczności przeprowadzenia nasadzeń kompensacyjnych
do dnia 31 grudnia 2020 roku w zamian za usunięte drzewa lub krzewy.

WYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAII, KATASTRU I GOSPODARKI
NIERUCHOMOŚCIAMI
W zakresie geodezji, kartografii i katastru:
⎯ Zrealizowano 5.842 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:
▪ 911 wniosków o wydanie wypisu z rejestru gruntów oraz wyrysu z mapy ewidencyjnej;
▪ 707 wniosków o wydanie wypisów z rejestru gruntów;
▪ 1.071 wniosków o wydanie uproszczonych wypisów z rejestru gruntów;
▪ 21 wniosków o wydanie wypisów z kartoteki budynków i lokali;
▪ 65 wniosków o wydanie wyrysu z mapy ewidencyjnej;
▪ 618 wniosków o udostępnienie kopii mapy ewidencji gruntów i budynków;
▪ 1.235 wniosków o udostępnienie kopii mapy zasadniczej;
▪ 611 wniosków o udostępnienie kopii materiałów zasobu;
▪ 603 wnioski o uwierzytelnienie dokumentów opracowanych przez wykonawców prac
geodezyjnych lub prac kartograficznych.
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⎯ Przyjęto 2.433 zgłoszenia prac geodezyjnych, dla których pobrano 15671 kopii zbiorów
danych i plików materiałów zasobu poprzez aplikację Geodeta.
⎯ Przyjęto 84 wnioski o udostępnienie danych z rejestru cen nieruchomości oraz do wglądu
zbiorów dokumentów będących podstawą wpisu do ewidencji gruntów i budynków, dla
których pobrano informację poprzez aplikację Rzeczoznawca.
⎯ Przyjęto 320 wniosków z zapytaniem o właściciela nieruchomości, dla których pobrano
informację poprzez aplikację Komornik.
⎯ Zweryfikowano 2.644 operatów technicznych przekazanych do państwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego.
⎯ Wprowadzono 2.404 zmiany do bazy danych obejmującej zbiory danych przestrzennych
infrastruktury informacji przestrzennej prowadzonej dla obszaru powiatu.
⎯ Przyjęto i zaewidencjonowano 2.404 operaty techniczne przekazanych do zasobu z wynikami
zgłoszonych prac geodezyjnych.
⎯ Przygotowano opis przedmiotu zamówienia dla pracy geodezyjnej dotyczącej modernizacji
ewidencji gruntów i budynków w zakresie założenia ewidencji budynków i lokali dla jednostki
ewidencyjnej Ostrzeszów – obszar wiejski.
⎯ Udostępniono materiały zasobu i koordynowano realizację pracy geodezyjnej dotyczących
dotyczącej modernizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie założenia ewidencji
budynków i lokali dla jednostki ewidencyjnej Ostrzeszów – obszar wiejski.
⎯ Dokonano odbioru projektu operatu opisowo-kartograficznego z modernizacji ewidencji
gruntów i budynków w zakresie założenia ewidencji budynków i lokali dla jednostki
ewidencyjnej Ostrzeszów – obszar wiejski.
⎯ Przeprowadzono 53 narady koordynacyjne dotyczące usytuowania projektowanych sieci
uzbrojenia terenu.
⎯ Przyjęto i zrealizowano 294 wnioski o skoordynowanie usytuowania projektowanych sieci
uzbrojenia terenu, z tego uzgodniono i wydano opinie dla 255 złożonych dokumentacji
projektowych.
⎯ Wprowadzono 255 zmian do bazy danych w zakresie projektowanych sieci uzbrojenia terenu
prowadzonej dla obszaru powiatu.
⎯ Wdrożono aplikację Narady i aplikację Projektant w celu usprawnienia procesu
administracyjnego w zakresie koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia
terenu.
⎯ Ustalono 8.702 opłaty 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 636.255,30 zł.
⎯ Wprowadzono 3.850 zmian w danych operatu ewidencji gruntów i budynków.
⎯ Wydano 7.642 zawiadomienia 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.
⎯ Wprowadzono 681 zmian do rejestru cen nieruchomości.
⎯ Wydano 149 zaświadczeń dotyczących nieruchomości, na wniosek osób fizycznych oraz
organów administracji, na podstawie informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków.
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⎯ W sprawach z zakresu gleboznawczej klasyfikacji gruntów wszczęto 17 postępowań
administracyjnych, które zakończono wydaniem decyzji administracyjnej.
⎯ W sprawach z zakresu aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków wszczęto 9
postępowań administracyjnyvh, które zakończono wydaniem decyzji administracyjnej.
⎯ Udzielono 90 pisemnych odpowiedzi i wyjaśnień na wnioski w sprawach geodezji oraz
ewidencji gruntów i budynków.
⎯ W ramach współpracy z organami administracji rządowe oraz innymi instytucjami
i jednostkami sporządzono i przekazano:
▪ kopie zabezpieczające bazy danych obejmującej zbiory danych przestrzennych
infrastruktury informacji przestrzennej Wielkopolskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi
Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego – za II półrocze 2019 roku oraz za I półrocze
2020 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 2019
roku oraz za I, II i III kwartał 2020 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 2019
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.
⎯ 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.
⎯ Przygotowano i zrealizowano 16 zamówień publicznych na zadania wykonywane przez
wydział.
⎯ Przygotowano projekt planu finansowego na rok 2021 w zakresie dochodów i wydatków
realizowanych przez wydział.
⎯ Zaplanowano na rok 2021 prace geodezyjno-kartograficzne dotyczące:
▪ modernizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie założenia ewidencji budynków
i lokali dla jednostki ewidencyjnej Grabów nad Prosną – obszar wiejski;
▪ realizacji projektu technicznego szczegółowej geodezyjnej osnowy wysokościowej dla
obszaru powiatu ostrzeszowskiego.
W zakresie gospodarki nieruchomościami:
⎯ Wszczęto 19 postępowań administracyjnych w sprawie odszkodowania za zajęcie
nieruchomości pod drogi publiczne, wydano 1 decyzję o odmowie przyznania odszkodowania
i 1 postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania.

⎯ Opłaty za użytkowanie wieczyste:
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6 spraw dotyczących wysokości zadłużenia, zmiany użytkownika wieczystego, zmiany
stawek procentowych oraz faktycznego wykorzystania nieruchomości;
▪ 3 sprawy dotyczące zmniejszenia i umorzenia opłaty;
▪ 9 aktualizacji opłaty rocznej na podstawie wartości nieruchomości.
Rozpatrzono 5 spraw z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność
Sprzedaż prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu
Państwa:
▪ działka nr 675/1 obręb Muchy;
▪ działki nr 160/14, 189/7 obręb Kobyla Góra;
▪ działka nr 147/6 obręb Szklarka Myślniewska;
▪ działki nr 946/5, 946/9 obręb Kraszewice A.
Udzielono 41 pisemnych odpowiedzi w sprawach dotyczących komunalizacji nieruchomości
Skarbu Państwa
W zakresie ochrony gruntów rolnych wydano:
▪ 309 decyzji dotyczących wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej, w tym 294 decyzje
umarzające postępowanie, 11 decyzji ustalające opłatę i 4 decyzje zwalniające z opłaty za
wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej;
▪ 24 postanowień informujących o gruntach podlegających ochronie;
▪ 407 uzgodnień do decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
▪ 7 pism dotyczących zmian w planie zagospodarowania przestrzennego.
Przekazano na podstawie 1 zawartej umowy nieruchomości powiatowe do korzystania
w dzierżawę
Przekazywanie nieruchomości Skarbu Państwa do korzystania w dzierżawę lub najem:
▪ 2 rozwiązane umowy dzierżawy,
▪ 3 zmiany dzierżawców,
▪ 11 zawartych umów dzierżawy,
▪ 10 wniosków o przedłużenie umowy dzierżawy,
▪ 1 wniosek o użyczenie nieruchomości,
▪ 14 pism dotyczących gospodarowania gruntami.
Ustalono dla 6 wniosków kierunki rekultywacji gruntów.
Wydano 23 zezwolenia i zgody związane z wycinką drzew i udostępnieniem nieruchomości
Skarbu Państwa.
Zawarto 20 umów na zakładanie, przeprowadzanie i wykonywanie na nieruchomościach
Skarbu Państwa urządzeń technicznych.
Rozpatrzono 19 spraw o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości, udostępnieniu
nieruchomości w celu realizacji inwestycji liniowych, o zwrot nieruchomości, wywłaszczenie
nieruchomości.
Udzielono 12 odpowiedzi i sporządzono 3 zestawienia w zakresie czynszu dzierżawnego za
nieruchomości stanowiące własność Powiatu oraz Skarbu Państwa dla Wydziału Finansowego.
Udzielono 75 pisemnych odpowiedzi i wyjaśnień na wnioski w sprawach gospodarowania
nieruchomościami Skarbu Państwa i Powiatu.
Sporządzono sprawozdania i zestawienia dotyczące nieruchomości:
▪ stan mienia komunalnego Powiatu Ostrzeszowskiego za rok 2020;
▪ stan gruntów jednostek powiatowych i ich wartość na dzień 01.01.2020 r.,
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wykaz gruntów w użytkowaniu wieczystym i trwałym zarządzie na dzień 01.01.2020 r.,
zbiorcze zestawienie danych powiatowych dotyczących nieruchomości;
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.

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA DROGAMI POWIATOWYMI
Sprawy administracyjne
⎯ Rozpatrzono 6 wniosków roszczeniowych z tytułu szkód powstałych na drogach powiatowych.
Sporządzona została dla każdego zdarzenia dokumentacja zawierająca wszelkie dane dotyczące
powstałego zdarzenia. Postępowanie o odszkodowanie prowadził w imieniu ubezpieczonego
właściwy ubezpieczyciel, zapoznając się wcześniej z roszczeniem i okolicznościami powstałego
zdarzenia w celu podjęcia odpowiedniego stanowiska w sprawie powstałych szkód. 3 sprawy
zakończyły się wypłata odszkodowania, w 3 przypadkach ubezpieczyciel odmówił wypłat, Łączna
kwota wypłaconych odszkodowań to 17.867,18 zł.
⎯ Przeprowadzono postępowania administracyjne, w wyniku czego wydano 186 decyzji z tytułu
wydania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, budowę i przebudowę zjazdów z dróg na kwotę
66.104,30 zł. Postępowanie wydziału w zakresie pobierania opłat za umieszczenie urządzeń
obcych w pasie drogowym przyniosło wpływy do budżetu powiatu wraz z opłatami rocznymi
w kwocie 54.975,53 zł.
⎯ Wydano 19 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 7.600,00 zł.
⎯ Czynnie uczestniczono w posiedzeniach Komisji ds. Zarządzania Ruchem.
⎯ Koordynowano roboty w pasie drogowym w wyniku czego uzgodniono 154 technicznych
projektów budowlanych i wydano 50 opinii dla Zarządu Powiatu.
⎯ Uczestniczono w posiedzeniach Zespołu Uzgodnień Dokumentacji Projektowej, pod względem
przestrzegania warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich
usytuowanie, w celu ochrony drogi przed zniszczeniem, utratą wartości użytkowej oraz
powstaniem zagrożenia bezpieczeństwa ruchu.
⎯ Przeprowadzono okresowe kontrole stanu dróg powiatowych i drogowych obiektów
inżynierskich z uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w roku
2020, raz na kwartał sporządzano protokoły z kontroli stanu dróg i przekazywano do
wiadomości Zarządowi Powiatu, w dzienniku objazdów dróg odnotowywano obowiązkowe
objazdy dróg, dla każdej drogi 2x 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, straż pożarna.
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⎯ Gospodarowano nieruchomościami zajętymi pod pasy drogowe dróg powiatowych w ramach
posiadanego prawa do tych nieruchomości – przeprowadzono 50 spraw granicznych na gruncie
(rozgraniczenia działek).
⎯ Prowadzono dalsze prace nad skompletowaniem i uaktualnieniem ewidencji dróg i mostów,
oznakowania sieci dróg, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z 28 lutego 2000 roku w sprawie numeracji i ewidencji dróg oraz obiektów mostowych oraz
udostępniano je na żądanie uprawnionym organom.
⎯ Prowadzono miesięczne rozliczenia robót Obwodu Drogowego oraz rozliczano zużyte materiały i
paliwa.
⎯ Przygotowywano plany wycinki drzew oraz uzyskano zgody na wycinkę drzew w pasie
drogowym na rok następny.
⎯ Wykonano 5 projektów na zmianę organizacji ruchu
⎯ Rozstrzygnięto 800 interwencji telefonicznych
⎯ Sporządzano terminowo wymagane ustawą informacje:
▪ o 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.
▪ informacja o stawkach do Prezesa Urzędu komunikacji Elektronicznej
Wszczęto 47 postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, których wartość nie przekraczała
wyrażonej w złotych poniżej 30.000 EURO oraz 8 postępowań przetargowych o wartości
szacunkowej powyżej 30.000 EURO

WYDZIAŁ OŚWIATY, SPRAW EUROPEJSKICH, PROMOCJI I ROZWOJU
W zakresie oświaty
⎯ Złożenie 13 wniosków w ramach organizacji nauczania indywidualnego i zajęć wyrównawczych,
w tym:
▪ I Liceum Ogólnokształcące
-1
▪ Zespół Szkół nr 1
-2
▪ Zespół Szkół nr 2
-9
▪ Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
-1
Wnioski zaopiniowane przez Wydział Oświaty, Spraw Europejskich, Promocji i Rozwoju
z proponowaną liczbą godzin uzyskały akceptację Zarządu Powiatu.
⎯ Wydanie skierowań, decyzji i wyjaśnień celem kontynuowania dalszej nauki - 17 ,
⎯ Wydanie decyzji dotyczących stowarzyszeń i klubów sportowych, w tym: zmiany w rejestrze
klubów sportowych – 4
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⎯ Wydanie zaświadczeń dotyczących stowarzyszeń i klubów sportowych - wyciąg z rejestru
stowarzyszeń uczniowskich klubów sportowych oraz stowarzyszeń kultury fizycznej Starostwa
Powiatowego w Ostrzeszowie - 34
⎯ Wnioskowanie o nagrody i odznaczenia 16, Nagroda Starosty Ostrzeszowskiego - 16
⎯ Działania Wydziału w zakresie Systemu Informacji Oświatowej (SIO):
▪ bieżąca analiza zestawień zbiorczych dotyczących danych o placówkach oświatowych,
zatrudnieniu nauczycieli oraz uczniach mających wpływ na wysokość subwencji oświatowejna 2020 r.
▪ 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.
⎯ 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 2020 r.
⎯ 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 2020
rok.
⎯ Przygotowanie ankiety dla uczniów klas VIII szkół podstawowych dotyczącej wyboru kierunku
kształcenia.
⎯ Przygotowanie na Zarząd Powiatu propozycji kierunków kształcenia w klasach pierwszych
na rok szkolny 2020/2021.
⎯ Opracowanie informatora dotyczącego kierunków kształcenia i przesłanie do szkół
podstawowych oraz burmistrzów i wójtów powiatu ostrzeszowskiego.
⎯ Zestawienie zbiorcze naboru uczniów do klas I szkół ponadpodstawowych w roku szkolnym
2020/2021.
⎯ Przygotowanie informacji dotyczącej organizacji nowego roku szkolnego 2019/2020
⎯ Przygotowanie informacji zbiorczych dotyczących projektów organizacyjnych na rok szkolny
2020/2021.
⎯ Przekazanie w maju 2020 arkuszy projektów organizacyjnych do Delegatury Kuratorium Oświaty
w Kaliszu oraz we wrześniu aneksów arkuszy projektów, w celu uzyskania opinii organu nadzoru
pedagogicznego.
⎯ Analizowanie wyników maturalnych.
⎯ Opracowanie oraz przedstawienie na Komisji Oświaty „Informacji o stanie realizacji zadań
oświatowych w Powiecie Ostrzeszowskim w roku szkolnym 2019/2020”,
⎯ Przygotowanie bieżących materiałów na Zarząd Powiatu dotyczących spraw oświatowych,
⎯ Miesięczne rozliczenie dotacji – składki na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne dzieci
i młodzieży nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym,
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⎯

⎯

⎯
⎯

⎯

⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯

⎯

Weryfikowanie danych MEN - wykazu szkół i placówek prowadzonych/dotowanych przez
jednostkę oraz zestawienia liczby etatów nauczycieli zatrudnionych w Powiecie na podstawie
ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (w oparciu o sprawozdawczość SIO ).
Rozliczenie II transzy środków z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”
zadanie 2.4. Priorytet II Programu - Utworzenie ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjnoopiekuńczych ze szczególnym uwzględnieniem wczesnego wspomagania rozwoju dzieci
od momentu wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawności.
Wnioskowanie organu prowadzącego szkołę o udzielenie wsparcia w ramach realizacji Programu
Aktywna tablica
Stypendia Marszałka Województwa Wielkopolskiego:
▪ weryfikacja złożonych wniosków - 19 uczniów
▪ weryfikacja złożonych wniosków - 11 studentów
▪ przyznane stypendia
- 18 uczniów
▪ przyznane stypendia
- 9 studentów
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
Przygotowanie listy uczniów nagrodzonych z danymi oraz przekazanie do Wydziału Finansowego
w celu przelania środków na rachunki bankowe w dniu 27 listopada 2020 roku.
Zebranie wniosków o stypendium starosty 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 2020/2021
Powiat Ostrzeszowski pozyskał dodatkowo w 2020 r. ze środków 0,4 % rezerwy części
oświatowej subwencji ogólnej dla JST .
▪ 15.09.2020 r. wystąpiono do Departamentu Współpracy z Samorządem Terytorialnym
MEN
w Warszawie o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z 0,4 % rezerwy
w 2020 r. z tytułu odpraw dla zwalnianych nauczycieli na podst. art.88 i art.20 Karty
Nauczyciela – zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez
Powiat Ostrzeszowski.
▪ decyzją Ministra Finansów z dnia 28.11.2020 r. zwiększono część oświatową subwencji
ogólnej dla Powiatu o kwotę 32.312,00 zł na dofinansowanie kosztów związanych
z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych a także przechodzących na emeryturę
w I Liceum Ogólnokształcącym w Ostrzeszowie oraz Zespole Szkół nr 1 w Ostrzeszowie.
Pozyskano dotacje z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Ministerstwa Edukacji
Narodowej:
▪ dnia 28.05.2020 decyzją Wojewody Wielkopolskiego zwiększono plan dotacji celowych
na 2020 r. o kwotę 4.304 zł na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania
przedszkolnego,
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▪
▪

▪

▪
▪

dotacja na opłacenie składek na obowiązkowe ubezpieczenia zdrowotne uczniów
i wychowanków w 2020 r. w wysokości – 15.289,20 zł ,
dnia 07.08.2020 i 14.10.2020 decyzją Wojewody Wielkopolskiego zwiększono plan
dotacji celowych na 2020 r. o kwotę 12 068,30 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 w 2020 roku
wynosiła 98.800,00 zł
dofinansowanie na zakup sprzętu, oprogramowania lub usługi w ramach Rządowego
Wsparcia dla Nauczycieli 500 zł na naukę zdalną na kwotę 119.000,00
Realizacja projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła – Wsparcie Ogólnopolskiej Sieci
Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego na kwotę 99.939,60

W zakresie promocji
Zakres zadań w zakresie promocji został opisany w rozdziale VII. Podsumowanie działalności powiatu
w obszarach pkt. 2 Promocja.

Zadania realizowane w ramach Stowarzyszenia Inicjatyw Powiatowych:
1. Zarząd Stowarzyszenia Inicjatyw Powiatowych złożył również wniosek o dofinansowanie
w ramach konkursu „małe granty” organizowanego przez OLGD – „Eko grzybobranie
w Przedborowie”. Całkowity koszt zadania – 15 464,96 zł, Wnioskowana kwota pomocy –
15 464,00 zł.
2. Stowarzyszenie Inicjatyw Powiatowych we współpracy z Wydziałem Oświaty, Spraw
Europejskich Promocji i Rozwoju otrzymało dotację w wysokości 2400 zł na realizację
zadania pn. Kształcenie zawodowe szansą dla młodych. Zadanie zostało dofinansowanie
przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego w ramach środków przeznaczonych na realizację
zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie edukacji.
3. Stowarzyszenie Inicjatyw Powiatowych złożyło wniosek o udzielenie wsparcia w ramach
naboru ogłoszonego przez Stowarzyszenie „Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania” pn.:
„Gotowi - Do startu - Start”.
Projekt zakłada doposażenie Stowarzyszenia Inicjatyw Powiatowych w Ostrzeszowie
o profesjonalny system elektronicznego pomiaru czasu. Zestaw elektroniczny planowany do
zakupu stanowi kompletny system wyposażony w urządzenia pomiarowe wraz
z odpowiednim oprogramowaniem. Systemy tego rodzaju zostały zaprojektowane do imprez
masowych typu biegi, jazda na rowerze, jazda na nartach, triatlon, jazda na łyżwach, rolkach,
w czasie imprez typu survival race itp. Całkowity koszt zadania – 27.342,00 zł. Wnioskowana
kwota pomocy – 25.000,00 zł.

Zadania w zakresie kultury i sportu
⎯ opracowanie i realizacja kalendarza imprez kulturalnych i sportowych
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⎯ przygotowanie dokumentacji na konkurs ofert na realizację zadań publicznych powiatu
ostrzeszowskiego w sferach kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz kultury fizycznej
na 2021 rok
⎯ podejmowanie w ograniczonym zakresie spowodowanym przez pandemię Covid-19 działań
zapewniających rozwój twórczości artystycznej; ustalano założenia programowo-artystyczne
imprez kulturalnych o zasięgu powiatowym oraz prowadzono sprawy w zakresie wymiany
kulturalnej
⎯ współorganizowanie zawodów i imprez sportowo-rekreacyjnych
⎯ pomoc w organizacji i przygotowaniu ok. 40 imprez i zawodów sportowych
⎯ realizowanie programu „Lekkoatletyka dla każdego”
⎯ przygotowanie zgrupowań i licencji lekkoatletycznych
⎯ przygotowanie rozliczenia środków finansowych przekazanych organizacjom sportowym za
pośrednictwem Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego na sport dzieci i młodzieży
⎯ rozliczenie dotacji i sporządzenie wniosku o dofinansowanie do Urzędu Miasta i Gminy
Ostrzeszów
⎯ przygotowanie i prowadzenie wraz z LZS Turnieju Piłkarskiego o Puchar Starosty
Ostrzeszowskiego

WYDZIAŁ FINANSOWY
1. Przygotowanie i sporządzenie sprawozdawczości budżetowej za 2019 rok oraz bieżącej
w 2020 roku.
2. Przygotowanie i sporządzenie sprawozdania finansowego Starostwa Powiatowego za 2019
rok:
⎯ bilans
⎯ rachunek zysków i strat
⎯ zestawienie zmian funduszu
3. Przygotowanie i sporządzenie sprawozdania finansowego powiatu za 2019 rok:
⎯ bilans z wykonania budżetu powiatu
⎯ łączne bilanse wszystkich jednostek
⎯ łączne zestawienia rachunków i strat
⎯ łączne zestawienie zmian funduszu
⎯ bilans skonsolidowany powiatu ostrzeszowskiego
4. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 rok.
5. Informacja o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2020 roku.
6. Przygotowanie projektu budżetu na 2021 rok.
7. Przygotowanie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2024.
8. Przygotowanie projektów uchwał w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2020 rok oraz
w Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2023.
9. Prowadzenie rachunkowości budżetowej Starostwa Powiatowego i powiatu
ostrzeszowskiego.
10. Prowadzenie scentralizowanego podatku VAT.
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POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTÓW

Działalność rzecznika w 2020 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 2020 roku rzecznik udzielił 107 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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IX. KALENDARIUM WYDARZEŃ
Lp.
1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.
8.

9.

10.

11.

12.
13.
14.
15.

16.

17.

Data

Wydarzenie

6.01.2020 r

Uroczystości w ZS nr 1 z okazji 101 rocznicy wybuchu Powstania
Wielkopolskiego.

7.01.2020 r.

Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego dot. wystąpienia
wysoce zjadliwej grypy ptaków.

9.01.2020 r.

Tytuł Srebrnej Szkoły dla Technikum nr 1 przy Zespole Szkół nr 1 w Ostrzeszowie
i I Liceum Ogólnokształcącego oraz Brązowa Tarcza dla II Liceum
Ogólnokształcącego przy Zespole Szkół nr 2.

15.01.2020 r

Odprawa służbowa podsumowująca 2019 r. Komendy Powiatowej Policji
w Ostrzeszowie z udziałem Komendanta Wojewódzkiego Policji.

16.01.2020 r.

XIII powiatowy konkurs kolęd i pastorałek w SP w Kobylej Górze.

18.01.2020 r.

Ceremonia pogrzebowa śp. Władysława Grafa – uhonorowanego w 2016 roku
odznaczeniem „Zasłużony dla Powiatu Ostrzeszowskiego”.

20.01.2020 r.

Uroczystość upamiętnienia wydarzeń tzn. „Krwawej Soboty”.

22.01.2020 r.

Oficjalne otwarcie obiektu wyremontowanej poradni specjalistycznej przy
szpitalu.

23.01.2020 r.

Otwarcie w Zespole Szkół nr 2 nowoczesnej Pracowni Mechatronicznej
stworzonej w ramach projektu „Praktyka czyni mistrza”.

30.01.2020 r.

Wyróżnienie Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej dla Powiatowego
Urzędu Pracy w Ostrzeszowie za trzecie miejsce wśród Powiatowych Urzędów
Pracy w Wielkopolsce.

4.02.2020 r.

Medal „Pro Patria” (polskie resortowe odznaczenie cywilne, przyznawane przez
kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych) - dla
porucznika Adma Kasprzaka.
Bal Walentynkowy uczestników warsztatów terapii zawodowej w GOK
w Doruchowie.
Kwalifikacja wojskowa rocznika 2001.

17.02.2020 r.
4-21.02.2020 r.
24.02.2020 r.
26.02.2020 r.

28.02.2020 r.

5.03.2020 r.

Forum Rolnicze Powiatu Ostrzeszowskiego
Tytuł finalisty w konkursie Innowacyjny Samorząd 2020 zdobył powiat
ostrzeszowski za projekt: Rozwój elektronicznych usług publicznych w Starostwie
Powiatowym w Ostrzeszowie oraz cyfryzacja powiatowych zasobów
geodezyjnych.
W auli Zespołu Szkół nr 1 uroczyście zainaugurowano XII edycję kampanii Drugie
Życie „Transplantacja jestem na TAK!” .
Ogłoszenie wyników 25 edycji konkursu Gospodarczo-Samorządowy HIT
Wielkopolski i Ziemi Lubuskiej.
W I LO im. Marii Skłodowskiej-Curie odbył się finał VIII Powiatowego Konkursu
Języka Angielskiego i Języka Niemieckiego „Poliglota”.
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18.
19.
20.

21.
22.
23.
24.

25.
26.

27.
28.
29.
30.

31.
32.
33.
34.

35.
36.
37.
38.

9.03.2020 r.
12.03.2020 r.
13.03.2020 r.

16.03.2020 r.
17.03.2020 r.
20.03.2020 r.
31.03.2020 r.

7.04.2020 r.
8.04.2020 r.

9.04.2020 r.

Powołanie Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy Staroście
Ostrzeszowskim.
Odwołanie 56-Crossu Ostrzeszowskiego ze względu na zagrożenie epidemiczne.
Zawieszenie zajęć w szkołach i przedszkolach.
Ogłoszenie przez Ministra Zdrowia stanu zagrożenie epidemicznego.
Ograniczenie w funkcjonowaniu szkół, urzędów i instytucji oraz ograniczenia
w przemieszczaniu się.
E-posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarzadzania Kryzysowego pod
przewodnictwem wojewody, z udziałem wszystkich służb, inspekcji, straży,
administracji rządowej i samorządowej - dot. epidemii.
Zawieszenie planowanych świadczeń opieki zdrowotnej w szpitalu w związku
z zaleceniami centrali NFZ.
Ograniczenie bezpośredniej obsługi interesantów w starostwie powiatowym.
Ogłoszenie przez Ministra Zdrowia stanu epidemii w Polsce.
Podwyższenie kapitału zakładowego OCZ Sp. z o.o. o 500.000 zł
Przystąpienie powiatu do stowarzyszenia Wielkopolski Bank Żywności
w Poznaniu.
Dzień Pracowników Służby Zdrowia.
E-konwent starostów województwa wielkopolskiego.
Dostawa pierwszej partii laptopów dla szkół w ramach programu Ministerstwa
Cyfryzacji pn. „Zdalna szkoła”.
Zakończenie remontu 4 km odcinka drogi powiatowej Ostrzeszów – Mikstat.

15.04.2020 r.

Powołanie p. Karola Cieplika na stanowisko Powiatowego Rzecznika
Konsumentów.

17.04.2020 r.

Wprowadzenie profilaktycznej kwarantanny – systemu turnusowego pracy
w Domu Pomocy Społecznej w Kobylej Górze.

21.04.2020 r.

27.04.2020 r.
30.04.2020 r.
3.05.2020 r.
4.05.2020 r.

18.05.2020 r.
27.05.2020 r.

Pierwszy wideoczat – konferencja on-line starosty ostrzeszowskiego Lecha
Janickiego nt. pandemii (m.in. sytuacji Domów Pomocy Społecznej), a także
inwestycji drogowych oraz instrumentów wsparcia przedsiębiorców w ramach
tarczy antykryzysowej.
Pierwsza sesja Rady Powiatu w trybie zdalnym (wideokonferencja)
Przyjęcie przez Radę Powiatu Oceny Zasobów Pomocy Społecznej w powiecie.
Wprowadzenie profilaktycznej kwarantanny – systemu turnusowego pracy
w Domu Pomocy Społecznej w Kochłowach.
Narodowe Święto 3-maja.
Tytuł Brązowej Europejskiej Szkoły Praworządności RP zdobyło I Liceum
Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w IX Ogólnopolskim Rankingu
Olimpijskim Stowarzyszenia Edukacyjno-Oświatowego COPTIOSH
w Białymstoku.
Wznowienie bezpośredniej obsługi interesantów w starostwie powiatowym.
Dzień samorządu terytorialnego. 30-lecie samorządu terytorialnego.

3.06.2020 r.

Podpisanie umowy na dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych
remontu drogi powiatowej 5599P Doruchów-Kępno.

4-5.06.2020 r.

Pierwsza akcja “Test and go” – uruchomienie mobilnego punktu pobierania
wymazów na koronawirusa w Ostrzeszowie.
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39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

48.
49.
50.
51.
52.

53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.

8-29.06.2010 r.
9.06.2020 r.
15.06.2020 r.
24.06.2020 r.
25.06.2020 r.
26.06.2020 r.
28.06.2020 r
29.06.2020 r.
30.06.2020 r.

Egzaminy maturalne.
Pierwszy transport żywności dla domów pomocy społecznej z Wielkopolskiego
Banku Żywności.
Początek rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.
Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Bezpieczny Powiat.
Akcja “Test and go” – uruchomienie mobilnego punktu pobierania wymazów na
koronawirusa w Ostrzeszowie.
Wizyta Prezydenta RP Andrzeja Dudy w Mikstacie.
I tura wyborów prezydenckich.
Powołanie nowych dyrektorów domów pomocy społecznej
p. Katarzyny Kulok w Marszałkach oraz p. Anety Małolepszej w Kochłowach.
Przyjęcie przez radę powiatu sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 rok,
dyskusja nt. raportu o stanie powiatu, udzielenie zarządowi absolutorium oraz
wotum zaufania.

4.07.2020 r.

Wizyta kandydata na Prezydenta RP – Prezydenta Warszawy Rafała
Trzaskowskiego w Ostrzeszowie.

10.07.2020 r.

Zamknięcie Powiatowego Urzędu Pracy z powodu zarażeń pracowników na
COVID-19.

12.07.2020 r.
13.07.2020 r.
27.07.2020 r.

29.07.2020 r.

II tura wyborów prezydenckich.
Trudna sytuacja pracowników i mieszkańców DPS Marszałki i Kochłowy
w związku z wykryciem ognisk zarażeń COVID-19.
Sukces zawodników gier zespołowych LZS powiatu ostrzeszowskiego na
zawodach
o puchar marszałka Województwa w Środzie Wlkp.
Powiatowe obchody Święta Policji.

8.08.2020 r.

Powiat Ostrzeszowski zakwalifikowany do strefy czerwonej zagrożenia
epidemicznego.

10.08.2020 r.

Przekazanie 5 kardiomonitorów oraz diatermii dla szpitala. Zakup sprzętu
medycznego wartości 120 tys. zł ze środków powiatu oraz gmin.

11.08.2020 r.
12.08.2020 r.
14.08.2020 r.
26.08.2020 r.

Decyzja wojewody o zawieszeniu działalności warsztatów terapii zawodowej.
Akcja “Test and go” – uruchomienie mobilnego punktu pobierania wymazów na
koronawirusa w Mikstacie.
Uczczenie 100 rocznicy Bitwy Warszawskiej oraz Święta Wojska Polskiego.
Wręczenie aktów mianowania 6 nauczycielom szkół średnich.

27.08.2020 r.

Akcja “Test and go” – uruchomienie mobilnego punktu pobierania wymazów na
koronawirusa w Ostrzeszowie.

28.08.2020 r.

Powiat Ostrzeszowski zakwalifikowany do strefy zielonej zagrożenia
epidemicznego (częściowe zniesienie obowiązujących ograniczeń).

1.09.2020 r.
4.09.2020 r.

81 rocznica wybuchu II wojny światowej.
Otrzymanie przez domy pomocy społecznej 1.548 tys. zł środków europejskich
na zwalczanie i zapobieganie COVID-19.
Odwołanie Rady Nadzorczej OCZ Sp. z o.o.

64.

7.09.2020 r.

Dzień Pamięci Deportowanych do niemieckich obozów koncentracyjnych
mieszkańców powiatu ostrzeszowskiego.
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65.

11.09.2020 r.

Wyróżnienie ZS nr 1 tytułem szkoły najbardziej usportowionej w województwie
wielkopolskim.
Uruchomienie stałego punktu pobrań wymazów na obecność wirusa SARS-Cov-2
w siedzibie Ratownictwa Medycznego „Wawrzyniak”.

66.
67.
68.
69.

17.09.2020 r.

Powołanie członków rady Nadzorczej OCZ Sp. z o.o.

30.09.2020 r.

Rezygnacja i odwołanie pana Marka Nowińskiego ze stanowiska Prezesa zarządu
OCZ Sp. z o.o.

2.10.2020 r.

III Noc Zawodowców pn. „Wielkopolska w sieci zawodów” – przedsięwzięcie
promujące szkolnictwo branżowe i techniczne

12.10.2020 r.

Decyzja Wojewody Wielkopolskiego w sprawie czasowego ograniczenie
działalności domów pomocy społecznej oraz zakazu opuszczania placówek.
Podpisanie listu intencyjnego samorządów powiatu ostrzeszowskiego
o przystąpieniu do stowarzyszenia Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej.

70.
71.

14.10.2020 r.
16.10.2020 r.

Dzień Edukacji Narodowej. Przekazanie podziękowań i nagród starosty
wyróżnionym nauczycielom.
Dzień Erasmusa w I Liceum Ogólnokształcącym.
Inauguracja roku akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Podpisanie umowy na remont ok. 10 km dróg powiatowych w ramach Programu
modernizacji dróg w 2020 r.

72.
73.
74.
75.
76.

19.10.2020 r.

Ograniczenie nauki stacjonarnej w szkołach, wprowadzenie nauki hybrydowej
i zdalnej.

20.10.2020 r.

Decyzja Wojewody Wielkopolskiego o przekształceniu szpitala w Ostrzeszowie
w „szpital covidowy”.

26.10.2020 r.
27.10.2020 r.
29.10.2020 r.

Konkurs na stanowisko prezesa zarządu OCZ Sp. zo.o.
Powołanie pani Magdaleny Puziewicz-Karpiak na Prezesa zarządu OCZ Sp. z o.o.
Przekształcenie Domu Dziecka w dwie odrębne placówki opiekuńczowychowawcze (obowiązek z dniem 1 stycznia 2021 r.)
Uchwalenie Programu współpracy Powiatu Ostrzeszowskiego z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na 2021 rok

77.
78.

79.
80.
81.
82.

3.11.2020 r.
5.11.2020 r.

11.11.2020 r.
12.11.2020 r.
21.11.2020 r.
23.11.2020 r.

Zarządzenie starosty w sprawie zmian w organizacji pracy starostwa –
ograniczenie bezpośredniej obsługi interesantów.
Uruchomienie w szpitalu oddziału dla pacjentów z COVID-19 – zgodnie z decyzją
wojewody wielkopolskiego wydzielono 83 łózka „covidowe” w tym 6
respiratorowych. Tym samym zawieszono działalność oddziałów wewnętrznego,
chirurgii z blokiem operacyjnym oraz ginekologiczno – położniczego.
Obchody 102 rocznicy odzyskania niepodległości.
Uzyskanie z Funduszu Dróg Samorządowych 2.350 tys. zł dofinansowania na
remont drogi Siedlików – Mikstat.
Dzień Pracownika Socjalnego.
Przyjęcie przez Radę Powiatu w Ostrzeszowie Programu profilaktycznego
powiatu ostrzeszowskiego na lata 2021-2025. Na program składają się 3
rozdziały: Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i ochrona ofiar przemocy
w rodzinie, Program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc
w rodzinie oraz Program psychologiczno-terapeutyczny dla osób stosujących
przemoc w rodzinie.
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Przyjęcie Trzyletniego Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata
2021 – 2023.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.

20.11.2020 r.
24.11.2020 r.

Otrzymanie przez PCPR i Dom Dziecka 258 tys. zł dofinansowania z WRPO
w ramach akcji STOP-COVID-19.

25.11.2020 r.

Otrzymanie z Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 2 respiratorów dla szpitala
w Ostrzeszowie.

3.12.2020 r.

92.
93.

Międzynarodowy dzień Osób Niepełnosprawnych.

9.12.2020 r.

Przekazanie przez fundację „Siepomaga” 4 urządzeń do tlenoterapii dla
ostrzeszowskiego szpitala.

10.12.2020 r.

Uczczenie pamięci ofiar II wojny agresji hitlerowskiej w rocznicę wywiezienia
i rozstrzelania mieszkańców ziemi ostrzeszowskiej.

16.12.2020 r.

90.
91.

Akcja ZHR przekazania środków czystości i napojów dla pracowników szpitala.

Wręczenie aktów nadania stopnia nauczyciela mianowanego.
Ukazanie się drugiego numeru „Magazynu powiatowego”.

28.12.2020 r.
29.12.2020 r.
30.12.2020 r.

Złożenie kwiatów - uczczenie 102 rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego.
Uruchomienie Jadłodzielni przy Kościele pw. Chrystusa Króla w Ostrzeszowie.
Uchwalenie przez Radę Powiatu budżetu na 2021 rok.
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X. ZAKOŃCZENIE

Rok 2020 dla samorządu powiatu ostrzeszowskiego, tak jak dla całego kraju, był czasem w którym na
pierwszy plan wysunęły się sprawy związane z wybuchem epidemii COVID-19, zapobieganiem jej
rozprzestrzenianiu, profilaktyce oraz działaniami związanymi z zapewnieniem bezpieczeństwa
społeczeństwu i walce ze skutkami pandemii.
Pandemia odcisnęła piętno na zachorowaniach mieszkańców, spowodowała zmianę trybu pracy,
wymagała przeorganizowania działalności instytucji powiatowych.
Mimo kilkutygodniowej przerwy w bezpośredniej obsłudze interesantów, starostwo powiatowe przez
cały okres 2020 roku zapewniało możliwość załatwiania spraw, w czym ułatwiały uruchomione
jeszcze w 2018 roku usługi cyfrowe w ramach projektu „Rozwój elektronicznych usług publicznych
w Starostwie Powiatowym w Ostrzeszowie oraz cyfryzacja zasobów geodezyjnych”.
Największe zmiany dotyczyły pracy domów pomocy społecznej, których mieszkańcy byli w pierwszej
kolejności narażeni na zachorowania oraz szpitala powiatowego, który w listopadzie stał się szpitalem
jednoimiennym covidowym, tym samym ograniczając jego podstawową działalność.
Pandemia spowodowała również zmiany w pracy szkół, które przez większość roku szkolnego
prowadziły zajęcia w formie zdalnej. Wzmożone działanie odnotował powiatowy urząd pracy
w związku z udzielaną pomocą przedsiębiorcom w ramach „Tarcz antykryzysowych” .
Wydatki jednostek powiatowych ze środków unijnych, rządowych i powiatowych na zwalczanie
i zapobieganie pandemii pochłonęły ponad 4 mln. zł.
Niemniej, mimo pandemii i początkowym obawom związanym ze zmniejszeniem prognozowanych
wpływów budżetowych, samorządowi powiatu ostrzeszowskiego udało się w 2020 roku zrealizować
wiele przedsięwzięć, ważnych dla lokalnej społeczności.
Do najważniejszych zrealizowanych zadań należały:
⎯ drogi:
1. samorząd powiatowy może pochwalić się ścisłą, wieloletnią współpracą z samorządami
gminnymi w zakresie remontów i napraw dróg powiatowych. W 2020 roku powstała bardzo
pożyteczna inicjatywa szybszego doprowadzenia dodatkowych odcinków dróg do właściwego
stanu w ramach „Programu modernizacji dróg powiatowych 2020”.
W sumie, w ramach tego Programu wykonano remonty masą na gorąco nawierzchni dróg
długości 9,470 km o wartości 2.500.987,00 złotych;
2. dzięki dofinansowaniu z Funduszu Dróg Samorządowych oraz wsparciu inwestycji na drogach
powiatowych przez samorządy gminne wyremontowano w sumie 22,548 km dróg,
poprawiono nawierzchnie kolejnych 3,832 km oraz wybudowano 1,33 km chodników;
3. w ramach Funduszu Dróg Samorządowych pozyskano 3.263.424,00 zł, z jednostek samorządu
terytorialnego pozyskano 1.506.474,00 zł przy wkładzie własnym powiatu ok. 1.600.000,00 zł.
Pozostałe remonty dróg to kolejne 1.500.000,00 zł;
4. najważniejsze realizacje:
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▪
▪

przebudowa drogi 5587P Grabów – Osiek I- II etap dł. odc. 1,334 km, wartość
zadania – 1.177.000,00 zł, w tym dofinansowanie 589.000,00 zł
remont drogi 5599P Doruchów - Kępno, dł. odc.1,000 km, wartość zadania
525.000,00 zł, w tym dofinansowanie 270.000,00 zł
remont drogi 5574P Mikstat - Ostrzeszów, dł. odc. 4,038 km, wartość zadania
1.701.000,00 zł, w tym dofinansowanie 851.000,00 zł

⎯ szpital:
1. powiat podwyższył w 2020 roku kapitał zakładowy spółki Ostrzeszowskie Centrum Zdrowia
o kwotę 500.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe, w tym m.in. na remont
i wyposażenie przychodni zdrowia;
2. powiat przeznaczył również dodatkowe 120.000,00 zł na zakup aparatury medycznej
(5 kardiomonitorów oraz diatermii – 101 tys. zł na ten cel przeznaczyły gminy);
3. rozpoczęto inwestycję „Budowa fundamentu płytowego oraz montaż zbiornika tlenu ciekłego
medycznego w związku z COVID-19”. Inwestycja zakończona w kwietniu bieżącego roku;
4. kontynuowana jest 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 2.150.821,00 zł (z dofinansowaniem w wysokości 1.828.198,00 zł);
⎯ szkoły ponadpodstawowe:
1. 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 2.452.000 zł;
3. w 2020 roku szkoły pozyskały znaczne środki finansowe (przede wszystkim z UE), na
realizację projektów edukacyjnych, m.in. w ramach współpracy międzynarodowej;
⎯ domy pomocy społecznej:
1. środki otrzymane w ramach dotacji oraz środki własne były niewystarczające w stosunku do
potrzeb w domach pomocy społecznej. W 2020 roku z budżetu powiatu zostały przekazane
dodatkowe środki własne w wysokości 373.000,00 zł.
2. ze środków UE oraz budżetu powiatu na zapobieganie COVID-19 przeznaczono 1.823.776 zł.
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.
Zasadniczy wpływ na budżet powiatu ostrzeszowskiego mają środki zewnętrzne, które przekazywane
są w ramach dotacji i subwencji. Przesądza to o charakterze gospodarowania i w praktyce
uniemożliwia w pełni samodzielną gospodarkę finansową.
W porównaniu z rokiem 2019 aż o 3,35% zmniejszył się udział dochodów własnych, w tym z PIT.
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Z kolei dzięki Funduszowi Dróg Samorządowych oraz wsparciu ze strony samorządów gminnych
realizowane są inwestycje i remonty na drogach powiatowych, co nie byłoby możliwe z samych
środków powiatowych.
Wzrost kosztów bieżących powiatu w porównaniu z latami ubiegłymi i rosnące niedoszacowanie po
stronie dochodów w takich dziedzinach jak pomoc społeczna i oświata, skutkuje coraz wyższą
koniecznością dofinansowywania tych działalności z dochodów własnych. Ze względu na powyższe
samorząd powiatowy, analogicznie do roku 2019, pełni dla społeczności lokalnej w większym stopniu
rolę usługodawcy niż inwestora.
Jednak, biorąc pod uwagę ubiegłoroczne założenia i plan finansowy powiatu ostrzeszowskiego,
należy stwierdzić, że większość zamierzeń zaplanowanych do realizacji w 2020 roku lub też, których
wykonanie obejmowało rok 2020, udało się zrealizować.

Przewodniczący Zarządu Powiatu w Ostrzeszowie
/-/ Lech Janicki

Ostrzeszów, maj 2021 rok
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