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WSTĘP DO RAPORTU  

 

Raport o stanie powiatu ostrzeszowskiego jest dokumentem przedstawiającym ustawowy obowiązek 
podsumowania działalności zarządu powiatu w 2021 roku.  
Art. 30a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (jt. Dz. U. 2022 poz. 582 i 
583) zobowiązuje zarząd powiatu, aby do dnia 31 maja, każdego roku, przedstawił radzie powiatu 
raport o stanie powiatu, a w szczególności: 

 realizację polityk 
 programów i strategii 
 uchwał rady powiatu i budżetu obywatelskiego. 

 
Raport za 2021 rok podsumowuje działalność Zarządu Powiatu w Ostrzeszowie w zakresie realizacji 
zadań przypisanych prawem, a jego podstawowa konstrukcja oparta została o realizowane strategie, 
uchwały Rady Powiatu w Ostrzeszowie, programy, przynależności do stowarzyszeń. Dokument 
przedstawia również wydatkowanie środków w 2021 roku, a także podsumowanie działalności 
administracyjnej Starostwa Powiatowego w Ostrzeszowie. 
 

Charakterystyka władz powiatu 

 
Rada Powiatu – jako organ stanowiący i kontrolny 
Zarząd Powiatu – jako organ wykonawczy 
 

Zarząd Powiatu 

Zarząd Powiatu w Ostrzeszowie powołany został 20 listopada 2018 roku i 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, 
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 wykonywanie budżetu powiatu, 
 zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, 
 zarząd odpowiedzialny jest również 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. 
 

Rada Powiatu 

Skład VI kadencji Rady Powiatu w Ostrzeszowie w 2021 roku: 
1. Gatkowski Radosław    
2. Grzyb Adam    
3. Hebisz Stefan         
4. Hemmerling Stanisław        
5. Janicki Lech      
6. Krzyżańska-Hyłka Joanna    
7. Kubiak Ewa       
8. Maciejewski Tomasz    
9. Mickiewicz Adam      
10. Mucha Jerzy        
11. Powązka Marianna      
12. Sikora Krystyna     
13. Suchanecki Arkadiusz      
14. Szymoniak-Staniszewska Małgorzata   
15. Śmiatacz Ignacy    
16. Świtoń Dariusz 
17. Witkowska Zofia  

 

Powiatowa administracja zespolona 

1. starostwo powiatowe,  
2. powiatowy urząd pracy,  
3. jednostki organizacyjne stanowiące aparat pomocniczy kierowników powiatowych służb, 
inspekcji i straży.  

 
W powiecie ostrzeszowskim funkcjonują następujące jednostki organizacyjne:  

1. Starostwo Powiatowe,  
2. Powiatowy Urząd Pracy  
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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  

 
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. 
 

 

INFORMACJE O POWIECIE 
OSTRZESZOWSKIM 

Powiat ostrzeszowski reaktywowany w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej leży  
w południowej części wielkopolski.   
Od północy graniczy z powiatami ostrowskim i kaliskim ziemskim, od południa z powiatem kępińskim 
oraz powiatem wieruszowskim w województwie łódzkim. Od wschodu z powiatem sieradzkim, od 
zachodu z powiatem oleśnickim w województwie dolnośląskim.  

Powiat Ostrzeszowski o powierzchni 77 263 ha 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.  
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Pod względem powierzchni powiat ostrzeszowski zajmuje 17 miejsce w województwie 
wielkopolskim. 

 

Gospodarka powiatu ma charakter rolniczo-przemysłowy, użytki rolne zajmują ok. 46 tys. ha, 
stanowiąc 60% powierzchni powiatu, w tym grunty orne stanowią 72%, natomiast trwałe użytki 
zielone (łąki i pastwiska) 13%. Lasy zajmują 26,87 tys. ha, co stanowi 34,8% całej powierzchni powiatu 
ostrzeszowskiego. W powiecie są rezerwaty oraz miejsca szczególnie zasługujące na ochronę 
z powodu walorów przyrodniczych, krajobrazowych i geologicznych. Odwiedzając nasz powiat warto 

zobaczyć liczne zespoły dworskie, folwarczne, pałacowe, kościoły oraz zabytki np. w samym mieście 
Ostrzeszowie. 

Wg blogera Macieja Brzezińskiego1 - historyka i wschodoznawcy prowadzącego blog "Poznańskie 
Historie" top 10 najciekawszych miejsc na terenie powiatu ostrzeszowskiego to: 

1. „Baszta Kazimierzowska” w Ostrzeszowie, 

2. Gotycki kościół farny pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Ostrzeszowie, 

3. Kompleks pobernardyński w Ostrzeszowie (barokowy zespół klasztorny), 

4. Kościół romański pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Kotłowie, 

5. Wzniesienie Kobyla Góra, 

6. Kościół pw. św. Rocha w Mikstacie, 

7. Krzyż Pawła Brylińskiego w Mikstacie, 

8. Pałac w Torzeńcu  

9. Kościół pw. św. Mikołaja w Parzynowie 

10. Barokowy budynek Urzędu Miasta i Gminy w Grabowie nad Prosną. 

 

Insygnia Powiatu Ostrzeszowskiego 

Ustawa o samorządzie powiatowym daje Radzie Powiatu prawo podejmowania uchwał w sprawach 
herbu i flagi powiatu na zasadach określonych w ustawie o odznakach i mundurach (tj. Dz. U. 2016 
poz. 38).  

 
1 http://poznanskiehistorie.blogspot.com/2019/12/10-atrakcji-powiatu-ostrzeszowskiego.html 
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Korzystając z tego uprawnienia Starosta Ostrzeszowski powołał Komisję Historyczną ds. opracowania 
herbu i flagi Powiatu Ostrzeszowskiego, która przedstawiła projekty herbu i flagi opracowane przez 
artystę plastyka Edwarda Haladyna.  
Obydwa projekty zostały zaopiniowane przez Komisję Heraldyczną przy MSWiA w Warszawie. 

 

                               

Herb powiatu – oparty na herbie miasta Ostrzeszowa – będącym uszczerbkiem godła państwowego – 
przedstawia wizerunek głowy orła białego ze złotą koroną, zwróconej w prawo, wokół której widnieje 
siedem gwiazd w barwie żółtej, symbolizujących siedem gmin powiatu oraz klucze w barwie żółtej – 
symbol Starosty. Herb Powiatu Ostrzeszowskiego umieszczony jest w niebieskim polu tarczy. 
Kolorystyka barw herbu i flagi określona jest wg standardu CMYK: 

 żółty (yellow 100%); 
 niebieski (cyan 100% + magenta 75%); 
 czarny 100%. 

 

 

          

        

Flaga Powiatu Ostrzeszowskiego przestawia kolejno barwy powiatu, którymi są kolory: niebieski, 
żółty, niebieski, ułożone w trzech poziomych pasach, z herbem Powiatu Ostrzeszowskiego 
umieszczonym centralnie w środkowym żółtym pasie.  
Kolorystyka barw herbu i flagi określona jest wg standardu CMYK: 

 żółty (yellow 100%); 
 niebieski (cyan 100% + magenta 100%); 
 czarny 100% 
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Demografia 

Według danych GUS (Banku Danych Lokalnych)2 w pierwszym półroczu, wg stanu na 30 czerwca 2021 
roku powiat ostrzeszowski zamieszkiwało 55.176 osób (w 2020 roku 55.436 osób), w tym: 

 kobiet 27.968 (w 2020 roku 28.118),  
 mężczyzn 27.208 (w 2020 roku 27.318).  

 
Wg miejsca zamieszkania: 

 w miastach mieszkało 17.604 osób (w 2020 roku 17.810):  
 kobiet 9.208 (w 2020 roku 9.318),  
 mężczyzn 8.396 (w 2020 roku 8.492); 

 na wsiach mieszkało 37.572 osób (w 2020 roku 37.626):  
 kobiet 18.760 (w 2020 roku 18.800),  
 mężczyzn 18.812 (w 2020 roku 18.826). 

Odnotowano: 
 263 urodzeń (w 2020 roku 302), w tym urodzeń na 1.000 ludności - 9,63, 
 349 zgonów (w 2020 roku 287), w tym zgonów na 1.000 ludności -12,64. 

Zawarto 89 małżeństw.3 

Migracje wewnętrzne na pobyt stały:  
 napływ 317 osób (w 2020 roku 256),  
 odpływ 319 osób (w 2020 roku 330). 

Migracje zagraniczne na pobyt stały:  
 imigracja 5 osób (w 2020 roku 5),  
 emigracja 6 osób (w 2020 roku 10 osób). 

 
Na koniec grudnia 2021 roku liczba osób bezrobotnych w powiecie wyniosła 737 osób (w 2020 roku 
1066:   

 465 kobiet (w 2020 roku 665),  
 272 mężczyzn (w 2020 roku 401).  

W porównaniu do roku ubiegłego nastąpił spadek poziomu  bezrobotnych o 329 osób.  Stopa bezrobocia 
w powiecie na koniec grudnia 2021 wyniosła 3,0% ( dla porównania w województwie 3,1%, w kraju 5,4 %). 

 
Zatrudnianie cudzoziemców 
Na przestrzeni 2021 roku zostało przyjętych 3.818 oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcom (o 
677 więcej niż przed rokiem), liczba złożonych zezwoleń na pracę sezonową cudzoziemców  wyniosła 
509. 

 
2 źródło: https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/teryt/tablica  
3 Brak informacji z danych GUS o liczbie rozwodów 
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WYKONANIE UCHWAŁ RADY POWIATU 

W 2021 roku Rada Powiatu w Ostrzeszowie podjęła 59 uchwał, z czego: 
 53 zostało zrealizowanych,  
 6 jest w trakcie realizacji oraz realizowanych na bieżąco.  

Nie ma uchwał niezrealizowanych.  
W 2021 roku nie wniesiono do rady powiatu żadnego projektu uchwały w ramach obywatelskiej 
inicjatywy uchwałodawczej. 
 
Uchwały podjęte w 2021 roku dotyczyły m.in. takich spraw, jak: 

 odwołania i powołania nowego skarbnika powiatu 

 wyrażenia zgody na zawarcie przez Powiat Ostrzeszowski umowy o świadczenie usług w 
zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich, jak 
też: uchwalenia regulaminu przewozu osób i bagażu środkami publicznego transportu 
zbiorowego organizowanego przez powiat ostrzeszowski oraz ustalenia cen oraz opłat 
dodatkowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym o charakterze 
użyteczności publicznej na terenie powiatu ostrzeszowskiego. 

 pozbawienia dróg i zaliczenia dróg na terenie powiatu ostrzeszowskiego do kategorii dróg 
powiatowych; 

 ustalenia zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej oraz sposobu jej rozliczania 

 ustalenia diet i zwrotu kosztów podróży służbowej dla radnych rady powiatu, jak też ustalenia 
wynagrodzenia starosty; 

 nadania statutu Domu Dziecka w Ostrzeszowie w związku ze zmianami standaryzacyjnymi 
Domu od 1 stycznia 2022 roku; 

 zawarcia porozumień z samorządami gminnymi w sprawach realizacji wspólnych zadań 
drogowych 

 dokonania zmian w budżecie oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021 – 2028.  
 

Tabela nr 1. Wykaz podjętych uchwał w 2021 roku 

Lp. Numer uchwały Data Tytuł 

1. XXIX/165/2021 2021-03-31 Uchwała nr XXIX/165/2021 Rady Powiatu w Ostrzeszowie 

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 

2021 rok 

2. XXIX/166/2021 2021-03-31 Uchwała nr XXIX/166/2021 Rady Powiatu w Ostrzeszowie  

w sprawie zmian w budżecie powiatu ostrzeszowskiego na 

2021 rok 

3. XXIX/167/2021 2021-03-31 Uchwała nr XXIX/167/2021 Rady Powiatu w Ostrzeszowie  

w sprawie zmian w Wieloletniej prognozie finansowej 



 

10 

powiatu ostrzeszowskiego na lata 2021-2024 

4. XXIX/168/2021 2021-03-31 Uchwała nr XXIX/168/2021 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 2021 roku 

5. XXIX/169/2021 2021-03-31 Uchwała nr XXIX/169/2021 Rady Powiatu w Ostrzeszowie  

w sprawie wyrażenia zgody na najem nieruchomości na 

okres dłuższy niż 3 lata 

6. XXIX/170/2021 2021-03-31 Uchwała nr XXIX/170/2021 Rady Powiatu w Ostrzeszowie  

w sprawie zmiany Uchwały nr VI/50/2019 Rady Powiatu  

w Ostrzeszowie z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie 

wyrażenia zgody na przekazanie w użyczenie Stowarzyszeniu 

Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania części 

nieruchomości gruntowej znajdującej się na działce 2310 

położonej w Ostrzeszowie przy ul. Zamkowej 

7. XXIX/171/2021 2021-03-31 Uchwała nr XXIX/171/2021 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” 

8. XXIX/172/2021 2021-03-31 Uchwała nr XXIX/172/2021 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" 

9. XXX/173/2021 2021-05-11 Uchwała nr XXX/173/2021 Rady Powiatu w Ostrzeszowie  

w sprawie zmian w budżecie powiatu ostrzeszowskiego na 

2021 rok 

10. XXX/174/2021 2021-05-11 Uchwała nr XXX/174/2021 Rady Powiatu w Ostrzeszowie  

w sprawie zmian w Wieloletniej prognozie finansowej 

powiatu ostrzeszowskiego na lata 2021-2024 

11. XXX/175/2021 2021-05-11 Uchwała nr XXX/175/2021 Rady Powiatu w Ostrzeszowie  

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o 

realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa mostu 

na rzece Łużyca w miejscowości Kraszewice (ul. Głuszyńska)" 

12. XXX/176/2021 2021-05-11 Uchwała nr XXX/175/2021 Rady Powiatu w Ostrzeszowie  

w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji 

celowej oraz trybu postepowania w sprawie o udzielenie 
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dotacji i sposobu jej rozliczania 

13. XXXI/177/2021 2021-06-01 Uchwała nr XXXI/177/2021 Rady Powiatu w Ostrzeszowie  

w sprawie a) uchylenia Uchwały Nr XXIX/171/2021 Rady 

Powiatu w Ostrzeszowie z dnia 31 marca 2021 roku w 

sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia oraz 

powierzeniu realizacji zadania inwestycyjnego pn. 

„Przebudowa drogi powiatowej nr 5587 Grabów – Osiek  

w m. Zawady” 

14. XXXI/178/2021 2021-06-01 Uchwała nr XXXI/178/2021 Rady Powiatu w Ostrzeszowie  

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrzeszowskiego na 

2021 rok 

15. XXXI/179/2021 2021-06-01 Uchwała nr XXXI/179/2021 Rady Powiatu w Ostrzeszowie  

w sprawie zmian w Wieloletniej prognozie finansowej 

powiatu ostrzeszowskiego na lata 2021-2024 

16. XXXI/180/2021 2021-06-01 Uchwała nr XXXI/180/2021 Rady Powiatu w Ostrzeszowie  

w sprawie dopuszczenia zapłaty opłat oraz 

nieopodatkowanych należności budżetowych, stanowiących 

dochody budżetu powiatu ostrzeszowskiego instrumentem 

płatniczym 

17. XXXII/181/2021 2021-06-23 Uchwała nr XXXII/181/2021 Rady Powiatu w Ostrzeszowie  

w sprawie udzielenia zarządowi powiatu wotum zaufania 

18. XXXII/182/2021 2021-06-23 Uchwała nr XXXII/182/2021 Rady Powiatu w Ostrzeszowie  

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz 

ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok 

19. XXXII/183/2021 2021-06-23 Uchwała nr XXXII/183/2021 Rady Powiatu w Ostrzeszowie  

w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w 

Ostrzeszowie za 2020 rok 

20. XXXII/184/2021 2021-06-23 Uchwała nr XXXII/184/2021 Rady Powiatu w Ostrzeszowie  

w sprawie zmian w budżecie powiatu ostrzeszowskiego na 

2021 rok 

21. XXXII/185/2021 2021-06-23 Uchwała nr XXXII/185/2021 Rady Powiatu w Ostrzeszowie  

w sprawie zmian w Wieloletniej prognozie finansowej 

powiatu ostrzeszowskiego na lata 2021-2024 

22. XXXII/186/2021 2021-06-23 Uchwała nr XXXII/186/2021 Rady Powiatu w Ostrzeszowie  

w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej  

w powiecie ostrzeszowskim 

23. XXXII/187/2021 2021-06-23 Uchwała nr XXXII/187/2021 Rady Powiatu w Ostrzeszowie  

w sprawie zmiany Uchwały nr XLVIII/242/2018 Rady 

Powiatu w Ostrzeszowie z dnia 28 września 2018 roku  
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w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od dnia 01 

stycznia 2019r. do dnia 31 grudnia 2020r. projektu 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój 2014-2020 

24. XXXII/188/2021 2021-06-23 Uchwała nr XXXII/188/2021 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 2021 r. 

25. XXXIII/189/2021 2021-07-15 Uchwała nr XXXIII/189/2021 Rady Powiatu w Ostrzeszowie 

w sprawie zmian w budżecie powiatu ostrzeszowskiego na 

2021 rok 

26. XXXIV/190/2021 2021-08-17 Uchwała nr XXXIV/190/2021 Rady Powiatu w Ostrzeszowie 

w sprawie zmian w budżecie powiatu ostrzeszowskiego na 

2021 rok 

27. XXXIV/191/2021 2021-08-17 Uchwała nr XXXIV/191/2021 Rady Powiatu w Ostrzeszowie 

w sprawie zmian w Wieloletniej prognozie finansowej 

powiatu ostrzeszowskiego na 2021 rok 

28. XXXIV/192/2021 2021-08-17 Uchwała nr XXXIV/192/2021 Rady Powiatu w Ostrzeszowie 

w sprawie przyjęcia zadania z zakresu administracji 

rządowej 

29. XXXIV/193/2021 2021-08-17 Uchwała nr XXXIV/193/2021 Rady Powiatu w Ostrzeszowie 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Powiat 

Ostrzeszowski umowy o świadczenie usług w zakresie 

publicznego transportu zbiorowego w powiatowych 

przewozach pasażerskich 

30. XXXV/194/2021 2021-08-27 Uchwała nr XXXV/194/2021 Rady Powiatu w Ostrzeszowie  

w sprawie odwołania Skarbnika Powiatu Ostrzeszowskiego 

31. XXXV/195/2021 2021-08-27 Uchwała nr XXXV/195/2021 Rady Powiatu w Ostrzeszowie  

w sprawie powołania Skarbnika Powiatu Ostrzeszowskiego 

32. XXXV/196/2021 2021-08-27 Uchwała nr XXXV/196/2021 Rady Powiatu w Ostrzeszowie  

w sprawie pozbawienia dróg na terenie powiatu 

ostrzeszowskiego kategorii dróg powiatowych 

33. XXXV/197/2021 2021-08-27 Uchwała nr XXXV/197/2021 Rady Powiatu w Ostrzeszowie  

w sprawie zaliczenia dróg na terenie powiatu 

ostrzeszowskiego do kategorii dróg powiatowych 
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34. XXXV/198/2021 2021-08-27 Uchwała nr XXXV/198/2021 Rady Powiatu w Ostrzeszowie  

w sprawie nadania statutu Domu Dziecka w Ostrzeszowie 

35. XXXVI/199/2021 2021-09-21 Uchwała Rady Powiatu w Ostrzeszowie w sprawie zmian  

w budżecie powiatu ostrzeszowskiego na 2021 rok. 

36. XXXVI/200/2021 2021-09-21 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 2021 roku. 

37. XXXVI/201/2021 2021-09-21 Uchwała Rady Powiatu w Ostrzeszowie w sprawie wyrażenia 
zgody na nabycie nieruchomości w drodze darowizny na 
rzecz powiatu ostrzeszowskiego. 

38. XXXVI/202/2021 2021-09-21 Uchwała Rady Powiatu w Ostrzeszowie w sprawie wyrażenia 
zgody na zawarcie przez powiat ostrzeszowski umowy  
o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu 
zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich. 

39. XXXVI/203/2021 2021-09-21 Uchwała Rady Powiatu w Ostrzeszowie w sprawie 
uchwalenia regulaminu przewozu osób i bagażu środkami 
publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez 
powiat ostrzeszowski. 

40. XXXVI/204/2021 2021-09-21 Uchwała Rady Powiatu w Ostrzeszowie w sprawie ustalenia 
cen oraz opłat dodatkowych za usługi przewozowe  
w publicznym transporcie zbiorowym o charakterze 
użyteczności publicznej na terenie powiatu 
ostrzeszowskiego. 

41. XXXVII/205/2021 2021-10-15 Uchwała nr XXXVII/205/2021 Rady Powiatu w Ostrzeszowie 
w sprawie zmian w budżecie powiatu ostrzeszowskiego na 
2021 rok 

42. XXXVII/206/2021 2021-10-15 Uchwała nr XXXVII/206/2021 Rady Powiatu w Ostrzeszowie 
w sprawie zmian w Wieloletniej prognozie finansowej 
powiatu ostrzeszowskiego na lata 2021-2028 

43. XXXVII/207/2021 2021-10-15 Uchwała nr XXXVII/207/2021 Rady Powiatu w Ostrzeszowie 
w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu 
Ostrzeszowskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 
na rok 2022” 

44. XXXVII/208/2021 2021-10-15 Uchwała nr XXXVII/208/2021 Rady Powiatu w Ostrzeszowie 
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Powiat 
Ostrzeszowski umowy o świadczenie usług w zakresie 
publicznego transportu zbiorowego w powiatowych 
przewozach pasażerskich 

45. XXXVIII/209/2021 2021-11-18 Uchwała Rady Powiatu w Ostrzeszowie w sprawie zmian  
w budżecie powiatu ostrzeszowskiego na 2021 rok. 

46. XXXVIII/210/2021 2021-11-18 Uchwała Rady Powiatu w Ostrzeszowie w sprawie zmian  
w Wieloletniej prognozie finansowej powiatu 
ostrzeszowskiego na lata 2021-2028. 

47. XXXIX/211/2021 2021-11-30 Uchwała nr XXXIX/211/2021 Rady Powiatu w Ostrzeszowie 
w sprawie zmian w budżecie powiatu ostrzeszowskiego na 
2021 rok 

48. XXXIX/212/2021 2021-11-30 Uchwała nr XXXIX/212/2021 Rady Powiatu w Ostrzeszowie 
w sprawie zmian w Wieloletniej prognozie finansowej 
powiatu ostrzeszowskiego na 2021 rok 
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49. XXXIX/213/2021 2021-11-30 Uchwała nr XXXIX/213/2021 Rady Powiatu w Ostrzeszowie 
w zmiany uchwały nr XXI/90/2000 z dnia 6 września 2000 r. 
w sprawie ustalenia diet i zwrotu kosztów podróży służbowej 
dla radnych Rady Powiatu w Ostrzeszowie 

50. XXXIX/214/2021 2021-11-30 Uchwała nr XXXIX/214/2021 Rady Powiatu w Ostrzeszowie 
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty 
Ostrzeszowskiego 

51. XXXIX/215/2021 2021-11-30 Uchwała nr XXXIX/215/2021 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 2021 r. 

52. XL/216/2021 2021-12-10 Uchwała nr XL/216/2021 Rady Powiatu w Ostrzeszowie  
w sprawie zmian w budżecie powiatu ostrzeszowskiego na 
2021 rok 

53. XL/217/2021 2021-12-10 Uchwała nr XL/216/2021 Rady Powiatu w Ostrzeszowie  
w sprawie zmiany Uchwały nr XXX/176/2021 Rady Powiatu 
w Ostrzeszowie z dnia 11 maja 2021 r. w sprawie zasad 
udzielania spółkom wodnym dotacji celowej oraz trybu 
postępowania w sprawie o udzielenie dotacji i sposobu jej 
rozliczania. 

54. XLI/218/2021 2021-12-28 Uchwała Rady Powiatu w Ostrzeszowie w sprawie 
uchwalenia Wieloletniej prognozy finansowej powiatu 
ostrzeszowskiego na lata 2022-2028. 

55. XLI/219/2021 2021-12-28 Uchwała Rady Powiatu w Ostrzeszowie w sprawie uchwały 
budżetowej powiatu ostrzeszowskiego na 2022 rok. 

56. XLI/220/2021 2021-12-28 Uchwała Rady Powiatu w Ostrzeszowie w sprawie zmian  
w budżecie powiatu ostrzeszowskiego na 2021 rok. 

57. XLI/221/2021 2021-12-28 Uchwała Rady Powiatu w Ostrzeszowie w sprawie zmian  
w Wieloletniej prognozie finansowej powiatu 
ostrzeszowskiego na lata 2021-2028. 

58. XLI/222/2021 2021-12-28 Uchwała 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 2022. 

59. XLI/223/2021 2021-12-28 Uchwała Rady Powiatu w Ostrzeszowie w sprawie wyrażenia 
zgody na zawarcie przez powiat ostrzeszowski umowy  
o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu 
zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich. 
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ROZSTRZYGNIĘCIA NADZORCZE 

Rozstrzygnięcia nadzorcze wydane w 2021 roku: 

1. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu sygn. Akt IV SA/Po 1593/20  
z 27 stycznia 2021 roku po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Wielkopolskiego na 
Uchwałę Rady Powiatu w Ostrzeszowie z dnia 30 stycznia 2020 roku nr XVI/105/2020 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. 
Wyrokiem WSA stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały oraz zasądził od Powiatu 
Ostrzeszowskiego na rzecz skarżącego Wojewody Wielkopolskiego kwotę 480,00 zł tytułem 
zwrotu kosztów postępowania sądowego.  

WSA w Poznaniu w wyroku stwierdził, że z treści zaskarżonej Uchwały z 30 stycznia 2020 roku 
wynika, że w § 1 uchyla ona uchwały Rady Powiatu w sprawie powołania Przewodniczącego 
Komisji (nr III/31/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku) oraz ustalenia składu osobowego Komisji 
Skarg, Wniosków i Petycji (nr VI/41/2019 z dnia 19 marca 2019 roku). W dalszej części 
zaskarżona Uchwała nie powołała składu osobowego Komisji, czy to poprzez zmianę, 
uzupełnienie czy powołanie całego nowego składu Komisji. Zatem, skoro Uchwała weszła w 
życie z dniem podjęcia, to z dniem 30 stycznia 2020 roku w obrocie prawnym nie było żadnej 
uchwały określającej skład stałej Komisji Wniosków, Skarg i Petycji w Powiecie 
Ostrzeszowskim. Uchwała w tym zakresie podjęta została przez Radę Powiatu w dniu 27 
kwietnia 2020 roku w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji (nr XIX/121/2020) oraz 
ustalenia składu osobowego Komisji (nr XIX/120/2020). W terminie od 30 stycznia 2020 roku 
do 26 kwietnia 2020 roku w Powiecie Ostrzeszowskim w istocie nie była powołana Komisja 
Skarg, Wniosków i Petycji w przewidzianym składzie osobowym uprawniona do działania i 
wypełniania ustawowych zadań. 

Zaskarżona Uchwała Rady Powiatu w Ostrzeszowie z dnia 30 stycznia 2020 roku nr 
XVI/105/2020 naruszyła art. 16a ust. 1 i 2 Ustawy o samorządzie powiatowym, co uznane 
zostało za naruszenie prawa prowadzące do nieważności zaskarżonej Uchwały.  

2. Zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 1 września 2021 roku nr KN 
XI.4131.1.169.2021.17 o wszczęciu postępowania nadzorczego w sprawie stwierdzenia 
nieważności Uchwały nr XXXV/195/2021 Rady Powiatu w Ostrzeszowie z dnia 27 sierpnia 
2021 roku w sprawie powołania Skarbnika Powiatu Ostrzeszowskiego, ze względu na istotne 
naruszenie prawa.  

Wojewoda w zawiadomieniu poinformował, że do podjętej uchwały winien być dołączony 
kwestionariusz dotyczący weryfikacji wymogów, o których mowa w ustawie o finansach 
publicznych – sporządzony w odniesieniu do kandydata na Skarbnika Powiatu na dzień 27 
sierpnia 2021 roku.  
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Wypełniony kwestionariusz nakazano przekazać do Wydziału Kontroli, Prawnego i Nadzoru 
Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu w terminie do dnia 8 września 2021 
roku, co niniejszym uczyniono. 

 
3. Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego z dnia 27 października 2021 roku  

nr KN-I.4131.1.543.2021.26 dotyczące Uchwały nr XXXVI/204/2021 Rady Powiatu  
w Ostrzeszowie w sprawie ustalenia cen oraz opłat dodatkowych za usługi przewozowe  
w publicznym transporcie zbiorowym o charakterze użyteczności publicznej na terenie 
powiatu ostrzeszowskiego.  

Nieważność Uchwały orzeczono w §4 w zakresie zwrotu „Uchwała wchodzi w życie z dniem 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, z mocą obowiązującą od 
1 października 2021 roku”. 
W ocenie organu powyższy przepis został zredagowany w sposób wadliwy, z naruszeniem 
reguł prawidłowej legislacji, ponieważ wyczytać można z niego dwie dyspozycje: pierwszą, wg 
której uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Wielkopolskiego, i drugą wg której obowiązuje ona od 1 października 2021 rok. Dla 
przeciętnego adresata treść ta jest niezrozumiała. 

Ponieważ przedmiotowa uchwała stanowi akt prawa miejscowego, podlegała ogłoszeniu we 
właściwym dzienniku promulgacyjnym, co znalazło odzwierciedlenie w opublikowaniu jej w 
Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 września 2021 roku pod 
pozycją 7073.  Publikacja Uchwały wypełniła ustawowy obowiązek o ogłaszaniu aktów 
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych. 

W związku z publikacją uchwały w wojewódzkim dzienniku urzędowym, a także wolą rady 
wynikającą z treści §4 uchwały o jej wejściu w życie „od dnia 1 października 2021 roku” dla 
uporządkowania terminu wejścia w życie uchwały oraz jej dalszego występowania w obrocie 
prawnym wystarczającym się stało stwierdzenie nieważności §4 uchwały w zakresie zwrotu 
„z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego”. 
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PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI  
ZARZĄDU POWIATU W  2021 ROKU  

W ZAKRESIE REALIZOWANYCH POLITYK, 
PROGRAMÓW I STRATEGII 

 
 
 
Zakres realizowanych polityk, programów i strategii został szczegółowo określony poprzez podjęte 
uchwały rady powiatu w 20201 roku, jak i latach poprzednich jako kontynuacja i dotyczyły:  
 

 pomocy społecznej: 
 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla powiatu ostrzeszowskiego na 

lata 2019-2025 
 

 Trzyletni Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2021 – 2023 
 

 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” 

 
 współpracy z organizacjami pozarządowymi: 

 Program współpracy powiatu ostrzeszowskiego z organizacjami pozarządowymi  
i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 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 

 
 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 2019-2025 
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.  
 
Celem głównym programu jest rozwój rodzinnej pieczy zastępczej. Natomiast do celów 
szczegółowych należy: 

1. pozyskiwanie kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, rodzinnych domów dziecka 
i rodzin pomocowych, 

2. zapewnienie odpowiednich szkoleń dla kandydatów ubiegających się o pełnienie funkcji 
rodziny zastępczej,  

3. zapewnienie zaplecza szkoleniowego dla istniejących rodzin zastępczych,  
4. wspieranie istniejących rodzin zastępczych poprzez zapewnienie specjalistycznego 

poradnictwa, 
5. prowadzenie poradnictwa i terapii dla osób sprawujących pieczę zastępczą  oraz dzieci 

umieszczonych w pieczy zastępczej, 
6. wspieranie procesu usamodzielnienia wychowanków opuszczających pieczę zastępczą, 
7. działania profilaktyczne skierowane do rodzin zastępczych i osób usamodzielnianych, 
8. organizacja wolontariatu. 

 
Aby osiągnąć powyższe cele należy stale rozwijać sieć wsparcia dla dziecka, rodziców zastępczych 
oraz osób, które współpracują z nimi na co dzień. Tylko w ten sposób można zapewnić odpowiednie 
warunki do rozwoju i wychowania.  
Zadaniem jest stworzenie dziecku, pozbawionemu opieki w rodzinie biologicznej, odpowiednich 
warunków do rozwoju i wychowania, dlatego też stały rozwój pieczy zastępczej jest niezbędny.  
 

W roku 2021 na terenie powiatu ostrzeszowskiego funkcjonowało 55 rodzin zastępczych, w których 
przebywało 82 dzieci (w tym 16 dzieci pełnoletnich): 

 31  rodzin zastępczych spokrewnionych, w których przebywało 35 dzieci, 
 20 rodzin niezawodowych, w których przebywało 26 dzieci, 
 2 zawodowe rodziny zastępcze, w której przebywało 8 dzieci (z czego 1 wychowanek rodziny 

zastępczej zawodowej został przeniesiony do niezawodowej rodziny zastępczej), 
 2 Rodzinne Domy Dziecka, w których przebywało 14 dzieci. 

 
W 2021 roku na terenie powiatu utworzono prawomocnymi postanowieniami sądu 7 rodzin 
zastępczych, w których zostało umieszczonych 8 dzieci pozbawionych częściowo opieki rodzicielskiej. 
Istniejące rodziny zastępcze przyjęły kolejne dzieci - Rodzinny Dom Dziecka przyjął wychowankę oraz 
dwie rodziny zastępcze zawodowe przyjęły dwóch wychowanków. Jeden wychowanek rodziny 
zastępczej zawodowej został umieszczony w niezawodowej rodzinie zastępczej. Ponadto na terenie 
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powiatu ostrowskiego została utworzona jedna rodzina zastępcza w której zostało umieszczonych 
troje dzieci z powiatu ostrzeszowskiego.  

 

Tabela nr 2. Liczba rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie powiatu ostrzeszowskiego w latach 2017-2021  

Rok Liczba rodzin Liczba dzieci 

2017 53 84 

2018 49 77 

2019 54 80 

2020 58 87 

2021 55 82 

 

Wykres nr 1. Ilustracja graficzna tabeli nr 2 

 

2017 2018 2019 2020 2021
Liczba rodzin 53 49 54 58 55

Liczba dzieci 84 77 80 87 82
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W 2021 roku 7 rodzin zastępczych zostało rozwiązanych z uwagi na: 
 usamodzielnienie się czterech pełnoletnich wychowanków (cztery rodziny zastępcze     

spokrewnione), 
 dwóch wychowanków przebywających w rodzinach zastępczych spokrewnionych zostało 

umieszczonych w Placówce Opiekuńczo –Wychowawczej w Ostrzeszowie, 
 jedna rodzina zastępcza spokrewniona, w której przebywała jedna wychowanka została 

rozwiązana, a dziecko zostało umieszczone w drugiej rodzinie zastępczej spokrewnionej, 
 jedna rodzina zastępcza spokrewniona, w której przebywała jedna wychowanka została 

rozwiązana z uwagi na śmierć matki zastępczej, a wychowanka została umieszczona w 
rodzinie zastępczej spokrewnionej na terenie powiatu kaliskiego, 
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 Rodzinny Dom Dziecka opuściło 2 pełnoletnich wychowanków - jedna wychowanka 
usamodzielniła się, a drugi wychowanek powrócił do rodziców biologicznych. 

W 2021 roku na rodziny zastępcze wydatkowana została kwota z uwzględnieniem świadczeń 

obligatoryjnych i fakultatywnych: 769.468,21 zł. 

 
 
Tabela nr 3. Wydatki na pokrycie miesięcznych kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych w 2021 roku – 

świadczenia obligatoryjne. 

Typ rodziny Kwota wynikająca z decyzji (w zł) 

Spokrewniona 215.416,97zł 

Niezawodowa  259.039,00zł 

Zawodowa  136.937,25zł 

Rodzinny Dom Dziecka  84.322,00zł 

Rodzina pomocowa     0,00zł 

Dofinansowanie do lokalu dla RDDZ. 68.936,32zł 

Świadczenie na remont dla rodziny zastępczej 
zawodowej  

2.416,67zł 

Razem  767.068,21zł 

 

 

Tabela nr 4. Wydatki na świadczenia dla  dzieci w rodzinach zastępczych w 2021 roku – świadczenia 

fakultatywne.   

Rodzaj świadczenia  Kwota wynikająca z decyzji (w zł) 

Pomoc jednorazowa na pokrycie kosztów w 
związku z przyjęciem dziecka do rodziny 
zastępczej  

3.000zł 

Dofinansowanie do wypoczynku  2.100,00zł 

 

Koszt utrzymania 12 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów,  
a pochodzących z terenu powiatu ostrzeszowskiego wyniósł ogółem w roku sprawozdawczym 
239.001,49zł, natomiast w rodzinach zastępczych na terenie powiatu ostrzeszowskiego przebywało 
13 dzieci pochodzących z terenu innych miast i powiatów. Łączna kwota zwrotu kosztów wyniosła 
186.188,04 zł (w tym wynagrodzenie). 
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W placówce opiekuńczo-wychowawczej działającej na terenie powiatu ostrzeszowskiego przebywało 
w 2021 roku 28 małoletnich dzieci, z tego 9 dzieci pochodzących z terenu innych powiatów. Zwrot 
kosztów za pobyt tych dzieci w placówce wyniósł 525.706,94 zł.  
Na dzień 31 grudnia 2021 roku w placówce opiekuńczo-wychowawczej, w Dom Dziecka  
w Ostrzeszowie przebywało 19 dzieci z terenu powiatu ostrzeszowskiego. Wydatki poniesione na ww. 
dzieci wyniosły 1.141.228,71 zł.  
Ponadto w 2021 roku 3 dzieci z terenu powiatu ostrzeszowskiego przebywała w pieczy 
instytucjonalnej na terenie innych powiatów. Ich łączny koszt utrzymania wyniósł 90.373,83 zł. 

 

Tabela nr 5. Zbiorcze zestawienie wydatków poniesionych na pieczę zastępczą w 2021 roku. 

Typ Liczba 
dzieci 

Kwota 
wydatków 

Kwota otrzymana z gmin  
i od rodziców biologicznych 

Rodziny zastępcze, w których 

przebywają dzieci z powiatu 

ostrzeszowskiego na terenie powiatu 

ostrzeszowskiego 

 
82 

772.168,21zł 
310.033,02zł wraz z odpłatnością 

rodziców biologicznych 
40,15% 

Dzieci z powiatu ostrzeszowskiego w 

rodzinach zastępczych na 

terenie innych powiatów 

 
12 

239,001,49zł 

19.177,47zł świadczenia wraz  
z wynagrodzeniem, świadczenia na 
lokal, dofinansowanie do kosztów 

remontu 
8,02% 

Dzieci z terenu powiatu 

ostrzeszowskiego przebywające  

w Domu Dziecka w Ostrzeszowie  

i Książenicach 
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I półrocze 
1141.228,71zł 

447.718,71zł 
39,23% 

Dzieci z terenu powiatu 

ostrzeszowskiego przebywające w 

innych placówkach na terenie kraju 

 
 

3 
 
 

90.373,83 zł 
45.186,92zł 

50,00% 

Świadczenia dla usamodzielnionych 

wychowanków pieczy zastępczej oraz 

MOW (pomoc na kontynuowanie 

nauki, usamodzielnienie i 

zagospodarowanie) 

 
 
 

18 

116.928,00 KN RZ 
30.816,00 KN POW 

2.644,50 MOW 
= 

150.388,50zł 

- 

SUMA 134 2.393.160,74zł 822.116,12zł 
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Tabela nr 6. Zbiorcze zestawienie świadczeń na pieczę zastępczą z budżetu Wojewody Wielkopolskiego 

w 2021 roku 

Typ Kwota 

Dodatek wychowawczy (500+) dla dzieci 

przebywających w rodzinach zastępczych  

na terenie powiatu ostrzeszowskiego  

(dzieci własne i obce) 

 

382.783,85 zł 

 

Dodatek wychowawczy (500+) dla dzieci 

przebywających w Placówce Opiekuńczo 

Wychowawczej na terenie powiatu 

Ostrzeszowskiego (dzieci własne i obce) 

 

133.084,36 zł 

 

 
 
Z dniem 1 stycznia 2022 roku Wojewoda Wielkopolski wydał powiatowi ostrzeszowskiemu na czas 
nieokreślony zezwolenie na prowadzenie 2 placówek opiekuńczo-wychowawczych typu 
socjalizacyjnego: 

 Dom Dziecka w Ostrzeszowie zgodnie z decyzją Wojewody z 31 grudnia 2021 roku Nr PS-
III.9423.23.2021.5 z siedzibą pod adresem ul. Gen. Wł. Sikorskiego 19, 63-500 Ostrzeszów           
z liczbą 14 miejsc. 

 Dom Dziecka w Książenicach zgodnie z decyzją Wojewody z 31 grudnia 2021 roku  
Nr PS-III.9423.24.2021.5 z siedzibą pod adresem Książenice, ul. Dożynkowa 1A, 63-520 
Grabów nad Prosną z liczbą 14 miejsc, 

 

W Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla powiatu ostrzeszowskiego na lata 2019 – 
2025 ujęty jest również Powiatowy Program Pomocy Osobom Niepełnosprawnym. 
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 70 wniosków na kwotę 350.697,00 zł;  zawarto 58 umów 
na kwotę 272.130,00 zł 
Kwota ta została wypłacona w podziale: 

 na bariery architektoniczne – 27 umów na kwotę 189.276,00 zł  
 na bariery w komunikowaniu się – 16 umów na kwotę 28.200,00 zł  
 na bariery techniczne – 14 umów na kwotę 52.654,00 zł. 

 
 dofinansowaniu zakupu: przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, oraz 

sprzętu rehabilitacyjnego 
W 2021 roku  zostało złożone 435 wniosków przez 282 osoby na kwotę 563.152,51 zł 
w tym: 
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 11 wniosków dotyczących dofinansowania do sprzętu rehabilitacyjnego 
zakupionego przez osoby fizyczne na kwotę 39.805,00 zł 

 wypłacono dofinansowanie dla 393 na kwotę 375.572,64 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 2021 rok dofinansowania do uczestnictwa osób niepełnosprawnych i 
ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych wynosił 100.000,00 zł. 
O dofinansowanie do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych w 2021 roku ubiegało 
się 89 osób, w tym 51 osób niepełnosprawnych oraz 38 opiekunów: 

 dorośli: 20 uczestników i 16 opiekunów, 
 dzieci: 18 uczestników i 18 opiekunów. 

Przyznano dofinansowanie dla 82 osób na kwotę 91.201,00 zł.  
Dla poszczególnych grup dofinansowanie przedstawiało się następująco: 

 osoby dorosłe niepełnosprawne 20 na kwotę 26.451,00 zł 
 opiekunowie dorosłych osób niepełnosprawnych 16 na kwotę 14.148,00 zł 
 dzieci i młodzież niepełnosprawna 18 osób na kwotę 23.686,00 zł 
 opiekunowie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej 18 osób na kwotę 15.786,00 zł 

– niepełnosprawni mieszkańcy wsi otrzymali dofinansowanie  
w liczbie 18 osób na kwotę  38.777,00 zł. 

 
 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 2021 złożono 20 wniosków 
na kwotę: 49.376,00 zł. Zrealizowano 17 wniosków na kwotę 46.550,00 zł. 
 

W ramach Programu zadaniami realizowanym w 2021 roku były również: 
 pilotażowy program „Aktywny Samorząd” obejmujący w 2021 roku dofinansowanie do 

zakupu sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, naprawy  
i zakupów wózków inwalidzkich, zakupu protezy kończyny dolnej w której zastosowano 
nowoczesne rozwiązania techniczne oraz dofinansowanie do kosztów kształcenia się na 
poziomie wyższym; 

 „Program wyrównywania różnic między regionami III” w ramach którego zostały złożone 
wnioski i podpisane umowy na zakup samochodu przeznaczonego do przewozu 
niepełnosprawnych uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Doruchowie, oraz 
na remont Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kuźnicy Grabowskiej w ramach przeciwdziałania 
degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej, łączna kwota 
przyznanego dofinansowania na te zadania wynosiła 175.000,00 zł.; 

  „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji 
kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”. W ramach tego programu Powiat 
Ostrzeszowski otrzymał 88.500,00 zł, które zostały wykorzystane na potrzeby Domów 
Pomocy Społecznej w Kobylej Górze 29.901,00 zł, w Marszałkach 29.244,00zł oraz  
w Kochłowach 29.705,00 zł. 
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Powyższe zadania realizowano w celu poprawy warunków życia i pracy niepełnosprawnych 
mieszkańców powiatu ostrzeszowskiego. Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej realizowane były 
dzięki środkom otrzymanym z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.  

 
 
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” 
 
Program realizowany jest na mocy podjętej uchwały nr XXVI/156/2020 przez Radę 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”. 
 

W roku 2021 objęto pomocą: 
 300 rodzin, (286 rodzin w 2020 roku, 298 rodzin w 2019 roku i 253 w 2018 roku) - w sumie 

400 osób (358 osób w 2020 roku, 455 osób w 2019 roku i 387 osób w 2018 roku)  
 współpracowano na rzecz rodzin: 

 z 36  krewnymi rodzin objętych pomocą 
 z 11 osobami niespokrewnionymi z rodziną np. sąsiadami, znajomymi  
 oraz ze 151 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 2046 działań (w 2020 roku 1712 działań). Działania te, to interwencje, 
porady, konsultacje, wsparcie, uczestnictwo w grupach roboczych zespołów 
interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie; 

 z pomocy psychologów w 2021 roku skorzystało 171 rodzin (w 2020 roku 158 rodzin, 
w 2019 roku 182 rodzin), w sumie 283 osoby; 

  łącznie psycholodzy udzielili 1341 porad, konsultacji i wsparcia psychologicznego  
  psycholodzy współpracowali również: 

 z rodzinami zastępczymi – objęto pomocą 25 rodzin zastępczych (39 osób),  
  na rzecz rodzin zastępczych objętych pomocą z 1 osobą z rodzin 

biologicznych 
 liczba udzielonych porad rodzinom zastępczym – 36 

 w roku 2021 pracownicy socjalni Ośrodka Interwencji Kryzysowej wspólnie  
z przedstawicielami innych służb: MGOPS, GKRPA, ZKSS, policji, pedagogów prowadzili 91 
procedury Niebieskich Kart (92 procedury w 2020, 77 procedur w 2019 i 55 procedur w 
2018 roku). 
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Tabela nr 7. Liczba działań pracowników socjalnych Ośrodka Interwencji Kryzysowej w latach 2016-2021 
 

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) 

2021 2046 2597 3 pracowników socjalnych 1 
aspirant pracy socjalnej 

 
 
Tabela nr 8.  Liczba działań psychologów Ośrodka Interwencji Kryzysowej w latach 2016-2021 
 

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 

2017 917 173 294 51 

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

2018 828 153 264 21 

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

2019 1171 212 360 57 

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

2020 1570 187 310 46 

1. psycholog 
zatrudniony na 
umowę o pracę,  
2. psycholog 
zatrudniony na 
umowę zlecenie (45 
godzin miesięcznie) 
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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 

2021 1341 196 322 28 

1. psycholog 
zatrudniony na 
umowę o pracę,  
2. psycholog 
zatrudniony na 
umowę zlecenie (45 
godzin miesięcznie) 

 

 

Tabela nr 9. Liczba działań interwencyjnych, porad, konsultacji w gminach powiatu ostrzeszowskiego 
podejmowanych przez pracowników socjalnych 

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

 

WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI 

Podstawa prawna współpracy to Uchwała Nr XXV/148/2020 Rady Powiatu w Ostrzeszowie z dnia 29 
października 2020 roku w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Ostrzeszowskiego  
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 
na rok 2021”. 

Rok Ostrzeszów 
Grabów 

n/Prosną 
Mikstat Kraszewice Doruchów 

Kobyla 
Góra 

Czajków 
Spoza 

powiatu٭ 

2011 587 75 71 71 51 64 31 8 

2012 540 85 45 27 21 160 24 4 

2013 742 184 119 184 75 98 31 4 

2014 942 221 332 163 131 65 27 19 

2015 965 234 436 38 170 54 41 27 

2016 973 175 331 28 44 58 14 26 

2017 1026  138 252 66 41 45 10 63 

2018 1227 120 188 73 33 16 14 25 

2019 1339 129 131 81 83 28 21 18 

2020 1052 230 286 60 32 17 35 28 

2021 1429 277 184 46 68 10 10 22 
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Nawiązane formy współpracy w 2021 roku to: 
I. Powierzenie bądź wspieranie przez samorząd wykonywania zadań publicznych wraz z 

udzieleniem dotacji na finansowanie lub dofinansowanie ich realizacji, w trybie otwartego 
konkursu ofert: 
Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych 

 prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Doruchowie dla 30 osób 
przewlekle psychicznie chorych i niepełnosprawnych intelektualnie oraz osób 
wykazujących inne przewlekłe zaburzenia (typ ABC) – wysokość przekazanych 
środków dotacyjnych 723.372,00 zł. Termin realizacji zadania od 1 stycznia do 31 
grudnia 2021 roku.  
Realizator zadania: Stowarzyszenie na Rzez Osób Niepełnosprawnych „Aktywni”  
w Doruchowie; 

 prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Kuźnicy Grabowskiej dla 20 
osób przewlekle psychicznie chorych i niepełnosprawnych intelektualnie oraz osób 
wykazujących inne przewlekłe zaburzenia (typ ABC) – wysokość przekazanych 
środków dotacyjnych 611.645.00 zł. Termin realizacji zadania od 1 stycznia do 31 
grudnia 2019 roku.  
Realizator zadania: Stowarzyszenie na Rzez Osób Niepełnosprawnych „Aktywni”  
w Doruchowie. 

Działalność: kultura fizyczna 
 organizacja imprez sportowych wynikających z Kalendarza Imprez Szkolnego Związku 

Sportowego Wielkopolska – wysokość przekazanych środków dotacyjnych 62.000,00 
zł. Termin realizacji zadania od 3 marca do 31 grudnia 2021 roku.  
Realizator zadania: Powiatowy Szkolny Związek Sportowy;  

 organizacja imprez i zawodów sportowych w ramach Kalendarza Imprez Sportowych 
Wielkopolskiego Zrzeszenia LZS w Poznaniu oraz Powiatowego Zrzeszenia Ludowe 
Zespoły Sportowe w Ostrzeszowie – wysokość przekazanych środków dotacyjnych 
51.000,00 zł. Termin realizacji zadania od 3 marca do 31 grudnia 2021 roku. 
Realizator zadania: Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Ostrzeszowie; 

 organizacja 56. Crossu Ostrzeszowskiego – wysokość przyznanych środków 
dotacyjnych 7.000,00 zł.   
Organizacja Stowarzyszenie Sportowe Crossy Ostrzeszowskiego zadania nie 
zrealizowała z powodu Covid-19. 

Działalność: kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 
 wspieranie tradycji kulturalno-społecznych i kulinarnych powiatu poprzez organizację 

Ogólnopolskiego Festiwalu Pasztetników i Potraw z Gęsi – wysokość przyznanych 
środków dotacyjnych 6.000,00 zł.  
Organizacja Stowarzyszenie Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania zadania nie 
zrealizowała z powodu Covid-19. 

Działalność: udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej 
 prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Grabowie nad Prosną, 

Mikstacie, Czajkowie, Doruchowie, Kobylej Górze i Kraszewicach – wysokość 
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przekazanych środków dotacyjnych 64.020,00 zł. Termin realizacji zadania od 1 
stycznia do 31 grudnia 2021 roku.  
Realizator zadania: Związek Młodzieży Wiejskiej z siedzibą w Warszawie 

 
II. 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 – 4.190,00 zł; 

 wspieranie organizacyjno-finansowe imprez kulturalnych i innych:  kwota 
wydatkowana z Kalendarza imprez kulturalnych na organizacje pozarządowe - 
17.770,00 zł; 

 dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych ze 
środków PFRON – 42.338,36 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. 
 

III. 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. 

IV. 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. 
 

V. 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 2021 roku, a po 
zgłoszeniu kandydatów powołano ich w skład komisji. 
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PRZECIWDZIAŁANIE BEZROBOCIU  

Uchwałą nr XXXII/187/2021 w dniu 23 czerwca 2021 roku Rada Powiatu w Ostrzeszowie zatwierdziła do 
realizacji w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku projekt pt. 
„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ostrzeszowskim” współfinansowany 
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.  
 
Uchwała ta była w ciągu ostatnich lat, kilkakrotnie zmieniana w celu dostosowania określonych w niej 
kwot do limitu środków Funduszu Pracy. Podobnie w 2021 roku Zarząd Województwa 
Wielkopolskiego uchwałą nr 3265/2021 z dnia 18 lutego 2021 roku dokonał podziału środków 
Funduszu Pracy w ramach POWER na 2021 rok pomiędzy samorządy powiatowe województwa 
wielkopolskiego na kontynuację uruchomionych przez powiatowe urzędy pracy instrumentów  
w związku z COVID-19.  
W związku z tym Powiatowy Urząd Pracy w Ostrzeszowie dokonał zmian w projekcie dostosowując 
wartości projektu do limitu Funduszu Pracy. Aktywizacja w 2021 roku, w ramach realizacji projektu 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego przedstawiała się 
następująco: 

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 
Wartość projektu 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 
 staży - 58 osób, koszt 321.577,81 zł, 
 jednorazowych  środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej - 28 osób, kwota     

439.000,00 zł.  

Dodatkowo, w ramach projektu Covid-19, udzielono 88 dofinansowań podmiotom 
gospodarczym na kwotę 824.582,50 zł. 

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 
Łączna kwota projektu stanowiła 1.503.449,68 zł  –  wydatkowano 1.458.817,09 zł 
Łączna liczba uczestników wyniosła 69 osób, z których :  

 w  szkoleniach zawodowych uczestniczyło 21 osób, koszt 95.501,85 zł, 
 na staż zawodowy skierowano 24 osoby, koszt 184.423,45 zł, 
 dotacje na podjęcie działalności gospodarczej przyznano 18 osobom, koszt 

241.991,28 zł, 
 prace interwencyjne  zorganizowano dla 6 osób , koszt 47 076,79 zł. 

Po raz pierwszy w związku z pandemią COVID 19 finansowano z środków projektowych 
wsparcie  148 podmiotom gospodarczym na kwotę 889.823,72 zł. 

 

OCHRONA ŚRODOWISKA 

Podstawą prawną opracowania Programu ochrony środowiska jest art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 
kwietnia  2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. 2021 poz. 1973), która zobowiązuje organ wykonawczy 
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powiatu 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 zawiera działy tematyczne z zakresu 
ochrony i kształtowania środowiska, przeznaczone do realizacji przez różne podmioty, zarówno 
jednostki samorządowe: powiat, gminy, instytucje wojewódzkie oraz samych właścicieli 
nieruchomości. Stąd, w oparciu o ścisłą współpracę z wymienionymi podmiotami mogą być 
podejmowane wszelkie niezbędne kroki w celu ograniczenia negatywnych oddziaływań na 
środowiska, przy możliwości zapewnienia najwyższych standardów jego ochrony. 
 
Podjęte działania w zakresie ochrony środowiska w 2021 roku na terenie powiatu ostrzeszowskiego 
przedstawiono poniżej. 
 
Tabela nr 10. Działania w zakresie ochrony środowiska zrealizowane w 2021 roku 

 
Lp. Temat  Zakres zadań Ilość  

1. Ochrona przyrody Ilość zasadzonych drzew w 
ramach zieleni ochronnej – 
zadanie realizowane przez 
samorząd gminny 

64 drzew – gmina Ostrzeszów  

76 drzew – gmina Doruchów 

150 drzew – gmina Kobyla Góra 

40 drzew – gmina Kraszewice  

∑330 zasadzonych drzew na terenie 

powiatu 

Rozwój terenów zielonych 
  1 teren – gmina Ostrzeszów 

 1 teren – gmina Kraszewice 
(plac przy przedszkolu) 

Ustanowienie pomników 
przyrody 
 

1 działanie 
 pomnik przyrody: drzewo z 

gatunku dąb szypułkowy 
(Ouercus robur L.) o 
obwodzie pnia mierzonym 
na wysokości 130 cm od 
podłoża wynoszącym 451 
cm, rosnące we wsi 
Marszałki – gmina Grabów 
nad Prosną 

Rewitalizacja parków i skwerów 
 - 

2. Ochrona  
i zrównoważony rozwój 
lasów oraz ochrona 
powierzchni ziemi 
 

1. Udzielano właścicielom lasów prywatnych pisemnych informacji  
o przeprowadzanych zabiegach pielęgnacyjnych  z zakresu gospodarki 
leśnej  pod nadzorem Starosty Ostrzeszowskiego  dla celów 
postępowań spadkowych.  

2. 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 oraz innych szkodliwych owadów.  
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3.  Prognozowano zagrożenie od strzygoni choinówki dla drzewostanów 
sosnowych stanowiących własność osób prywatnych  we współpracy z  
Nadleśnictwem Przedborów i Zakładem  Ochrony Lasu w Czerwonaku.  

4.  Prowadzono  wśród posiadaczy lasów prywatnych akcję informacyjną  
w sprawie występowania w  drzewostanach sosnowych  na terenie 
powiatu ostrzeszowskiego   ognisk  gradacyjnych kornika ostrozębnego 
(Ips acuminatus) i borecznika sosnowego. 

5. Zatwierdzono uproszczone plany urządzenia lasu, po uzyskaniu 
pozytywnych opinii i uzgodnień innych organów administracji 
publicznej 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.  

3. Ochrona powietrza 

atmosferycznego 

Ilość wymienionych kotłów  
i pieców niskosprawnych na 
niskoemisyjne źródła ciepła 

188 dofinansowanie i wymiana w ramach 

gminnych programów dotacyjnych 

130 wniosków złożonych do punktów 

konsulatcyjno-informacyjnych programu 

„Czyste powietrze” 

Otrzymane dotacje do wymiany 
źródeł ogrzewania 
 

MiGm. Grabów nad Prosną  
 pozyskano pożyczkę z 

WFOŚiGW w Poznaniu na 
wymianę pieców węglowych 
na piece gazowe w SP. im. 
Jana Pawła II w Bukownicy i 
SP. im. UNICEF w Grabowie 
nad Prosną” – 2 szt. 

 
Termomodernizacja obiektów 
(budynków użyteczności 
publicznej) 
 

 

- 

4. Ochrona wód Budowa linii wodociągowej 8.143,9 mb. 
 

Budowa linii kanalizacyjnej 5.340 mb. 
 

Dofinansowanie budowy 
przydomowych oczyszczalni 
ścieków 

MiGm. Mikstat 
 dofinansowanie w kwocie 

61.555,01 zł 
Gm. Czajków 

 dofinansowanie 2 szt. 
oczyszczalni przydomowych  

Gm. Doruchów 
 dofinansowanie 5 szt. 

oczyszczalni przydomowych  
Gm. Kraszewice 

 dofinansowanie 7 szt. 
oczyszczalni przydomowych  
 

Budowa zbiorników na wody 
opadowe 

- 
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5. Odnawialne źródła 

energii 

Ilość zainstalowanych instalacji 
fotowoltaicznych przez 
samorządy gminne 
 

- 

Ilość zainstalowanych instalacji 
solarnych przez samorządy 
gminne 

- 

6. Racjonalna gospodarka 

odpadami 

Rekultywacja składowisk 
odpadów 

- 

Likwidacja azbestu (wyrobów 
zawierających azbest)4 

- 
 

Likwidacja folii rolniczych - 
Selektywna zbiórka odpadów MiGm. Grabów nad Prosną 

 987 0886 Mg (odbiór u 
źródła od mieszkańców 

 48 4400 Mg (PSZOK)  
 3 9280 Mg (punkt złomu) 

∑ 1 039,4566 Mg 
MiGm. Mikstat 

 668,2 Mg 
MiGm. Ostrzeszów 

 6 796 661 Mg 
 
Brak informacji z pozostałych gmin 
 

Liczba przeprowadzonych 
kontroli gospodarstw domowych 
 

267 kontroli 

7. Edukacja ekologiczna 
społeczeństwa 
 

Konkursy, kampanie zw. z 
ochroną środowiska 

MiGm. Grabów nad Prosną 
 Spotkanie z mieszkańcami w 

ramach działania gminnego 
punktu konsultacyjno-
informacyjnego programu 
„Czyste powietrze”; 

 Wykonanie trzech łąk 
kwietnych na terenie 
Grabowa nad Prosną w 
ramach projektu pn. 
„Kolorowo i pachnąco 
chronimy klimat - 
utworzenie i propagowanie 
kwietnych łąk na terenach 
Miasta i Gminy Grabów nad 
Prosną”. W ramach tej akcji 
rozdano mieszkańcom ok. 
1000 próbek nasion łąk 
kwietnych; 

MiGm. Mikstat 
 Ulotki z zasadami segregacji, 

konkursy ekologiczne w 
szkołach i przedszkolach, 
zbiórka makulatury, czujniki 

 
4 Powiat ostrzeszowski, jako samorząd,  w 2021 roku nie realizował zadania związanego z unieszkodliwianiem wyrobów azbestowych ze 
względu na korzystniejsze warunki uzyskania dofinansowania z WFOŚiGW przez poszczególne gminy 
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powietrza, wejście w 
program „Czyste powietrze”; 

Gm. Doruchów  
 Promocja wśród 

społeczeństwa programu 
priorytetowego „Czyste 
Powietrze” oraz programu 
gminnego na wymianę 
kotłów; 

Gm. Kraszewice 
 Piknik Ekologiczny 

Wsparcie różnych instytucji 
ekologicznych 

Zadania realizowane przez samorząd 
powiatowy w ramach art. 403 ust. 1 
ustawy Prawo ochrony środowiska: 
Zakup materiałów lub wyposażenia: 

 budki lęgowe,  
 znaczniki do cechowania 

drewna,  
 sadzonki drzew,  
 nagrody i puchary związane z 

konkursami 
proekologicznymi,  

 materiał zarybieniowy dla 
PZW oddział Ostrzeszów, 

 toreb ekologicznych,  
 introdukcja zwierząt 

drobnych (bażantów) w 
obwodach łowieckich PZŁ, 

 dofinansowanie działalności 
Polskiego Związku 
Hodowców Gołębi 
Pocztowych, 

 finansowanie usług 
dotyczących nadzoru nad 
lasami niestanowiącymi 
własności Skarbu  Państwa. 

 
8. Inne działania  

 
Koordynacja i wprowadzenie przez gminy powiatu ostrzeszowskiego 
Programu „Czyste Powietrze” w ramach dofinansowania zadania przez 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
w Poznaniu 
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REALIZACJA BUDŻETU ZA 2021 ROK 

Budżet Powiatu Ostrzeszowskiego został przyjęty przez Radę Powiatu w Ostrzeszowie Uchwałą  
nr XXVIII/162/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku. W 2021 roku Rada Powiatu w Ostrzeszowie 
dokonała dwunastu zmian w budżecie Powiatu oraz jedną dokonaną przez Zarządu Powiatu  
w Ostrzeszowie. 

Planowane dochody budżetu Powiatu Ostrzeszowskiego na 2021 rok wyniosły 77.247.523,00 zł,  
w tym:  

 dochody bieżące 77.074.801,00 zł  

 dochody majątkowe 172.722,00 zł.  
 

Planowane wydatki budżetu Powiatu Ostrzeszowskiego wyniosły 80.951.564,00 zł w tym: 

 wydatki bieżące 78.638.560,88 zł  

 wydatki majątkowe 2.313.003,12 zł. 
 

Uchwalono deficyt w kwocie 3.704.041,00 zł, który wraz ze spłatą wcześniej zaciągniętych 
zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 464.568,00 zł zostanie sfinansowany nadwyżką 
z lat ubiegłych, wolnymi środkami oraz przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na 
rachunku bieżącym budżetu. Pozostałe wolne środki w kwocie 337.006,00 zł zostaną przeznaczone na 
przelewy na rachunki lokat. 

DOCHODY  

Plan dochodów budżetu Powiatu Ostrzeszowskiego na dzień 31 grudnia 2021 roku po zmianach 
wynosił ogółem 85.729.753,57 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 
87.775.064,22 zł tj. 102,39%.  

Dochody obejmują: 

 dochody bieżące- zaplanowane w kwocie 83.045.740,53 wykonane na dzień 31.12.2021 
roku w kwocie 84.519.128,30 zł tj. 101,77% w tym: 

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 
(PIT) zaplanowane w kwocie 13.767.807,00 zł wykonane na dzień 31.12.2021 roku w 
kwocie 14.902.722,00 zł tj. 108,24%, 

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 
(CIT) zaplanowane w kwocie  307.500,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 roku w 
kwocie 622.574,48zł tj. 202,46%, 

3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 31.865.685,00 ZŁ, wykonane 
na dzień 31.12.2021 roku w kwocie 31.865.685,00zł tj. 100,00%, 
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4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące- zaplanowane w 
kwocie 17.876.320,53 wykonane na dzień 31.12.2021 roku w kwocie 17.209.030,28 
zł tj. 96,27%, 

5) pozostałe dochody bieżące zaplanowane w kwocie 19.228.428,00 zł wykonane na 
dzień 31.12.2021 roku w kwocie 19.919.116,54 zł tj. 103,59% 

 dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 2.684.013,04 zł zostały wykonane w kwocie 
3.255.935,92 zł, co stanowi 121,31% planu w tym: 

1) dochody ze sprzedaży majątku zaplanowane w kwocie 17.671,63 zł wykonane na 
dzień 31.12.2021 roku w kwocie 18.452,13 zł tj. 104,42%, 

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zaplanowane w kwocie 
2.666.341,41 zł wykonane na dzień 31.12.2021 roku w kwocie 3.327.483,79 zł tj. 
121,42%. 

 subwencje i dotacje celowe za  2021 rok stanowiły 52,33%, wzrost 2% (50,33% w 2020 
roku) wszystkich dochodów powiatu ostrzeszowskiego; 

 dochody własne m.in wpływy z podatku dochodowego od os. fizycznych, prawnych, 
wpływy z usług, dochody z najmu, wpływy z różnych dochodów stanowią  niewielki udział 
w dochodach powiatu 40,40% - wzrost 1,44% (38,96% za 2020 rok). 

Ze struktury dochodów widać, że  na budżet powiatu zasadniczy wpływ mają środki zewnętrzne, 
które przekazywane są w formie dotacji i subwencji, co przesądza o charakterze gospodarowania  
i w praktyce uniemożliwia w pełni samodzielną gospodarkę finansową. 

W dziale 756 realizowane są dochody własne. Dochody z tytułu  udziału w  podatku od osób 
fizycznych  przekazano o 1.134.915,00 więcej w stosunku do zaplanowanych, podobnie o 315.074,48 
zł więcej od osób prawnych. Zrealizowano więcej dochodów z opłaty komunikacyjnej o 45.647,55 zł, 
więcej dochodów z opłat za zajęcie pasa drogowego o  44.446,98 zł  oraz więcej z opłat geodezyjnych 
o 150.025,10 zł, oraz o 143.429,25 zł więcej wpływów z usług w zakresie pieczy zastępczej,  
w stosunku do przyjętych planów na 2021 rok. 

 Na koniec roku wystąpiły należności do zapłaty w wysokości 347.559,44 zł w tym wymagalne 
307.864,28 których termin płatności upłynął:  

 za usunięcie z drogi i przechowywanie pojazdów,  

 z tytułu kar i odszkodowań z umów zawartych m.in.za roboty geodezyjne, za czynsze, usługi 
eksploatacyjne, odsetki ustawowe i koszty egzekucyjne.  
Należności wymagalne dotyczą również odpłatności za pobyt dziecka w pieczy zastępczej  
i instytucjonalnej pieczy zastępczej. 

Na dzień 31 grudnia 2021 roku umorzone zostały należności stanowiące dochody własne i skarbu 
państwa  w kwocie 351,17 zł oraz dochody z tytułu naliczania kary komunikacyjnej wraz z odsetkami 
ustawowymi w kwocie 55.112,38 zł.  
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WYDATKI 

Plan wydatków budżetu powiatu ostrzeszowskiego na dzień 31 grudnia 2021 roku po zmianach 
wynosił ogółem 90.947.242,12 zł wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 
86.992.595,53 zł tj. 95,65%. 

Wydatki obejmują: 

 wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 85.862.137,86, wykonane na dzień 31.12.2021 roku  
w kwocie 82.474.865,18 tj. 96,05% w tym: 

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 10.000,00 zł, wykonane na dzień 
31.12.2021r. w kwocie 8.625,88 zł tj. 86,26%. 

 wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 5.085.104,26 zł , wykonane na dzień 
31.12.2021r. w kwocie 4.517.730,35 zł tj. 88,84% 

 

Struktura wydatków według kryterium rodzajowego: 

Niższe wykonanie wydatków budżetowych o 4,35% jest spowodowane niższym wykonaniem wydatków 
inwestycyjnych oraz pozostałych wydatków bieżących do planu: 

 

Tabela nr 11. Struktura wydatków wg kryterium rodzajowego 

 

Plan i wykonanie wydatków w układzie działów klasyfikacji budżetowej 

Największy udział w wykonaniu wydatków za 2021 rok stanowiły : 
 dział 801 Oświata i wychowanie 31,19%, 
 dział Pomoc społeczna 26,10%, 
 dział 600 Transport i łączność 11,38%, 
 dział 750 Administracja publiczna 10,42%, 
 dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 5,86%,  
 dział Rodzina 4,71%. 

  

Wyszczególnienie Plan 
na 2021 rok 

Wykonanie 
za 2021 rok 

% Udział 
w wykonaniu % 

1 2 3 4 5 
Wydatki majątkowe 5 085 104,26 4 517 730,35 88,84 5,19 
Wynagrodzenia wraz z  pochodnymi  56 327 242,10 55 916 593,00 99,27 64,28 
Dotacje       2 482 831,98 2 330 035,46 93,85 2,68 
Wydatki na obsługę długu        10 000,00       8 625,88 86,26 0,01 
Pozostałe wydatki  27 042 063,78 24 219 610,84 89,56 27,84 

 
WYDATKI  OGÓŁEM 

 
90 947 242,12 

 
86 992 595,53 

 
95,65 

 
100,00 
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Tabela nr 12. Plan i wykonanie wydatków w układzie działów klasyfikacji budżetowej. 

 
 
 
Na koniec 2021 roku wystąpiły zobowiązania w wysokości 4.264.571,60 zł w tym:  

 z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi wypłaconego na początku 
2022 roku,  

 z tytułu wystawionych przez kontrahentów faktur m.in. za energię, zakupy materiałów  
i wyposażenia, zakupu usług zdrowotnych, pozostałych na koniec okresu sprawozdawczego  
z terminem płatności w 2022 roku. 

Natomiast zobowiązania wymagalne nie wystąpiły. 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

Nazwa działu 
Plan 

na 2021 rok 
Wykonanie 
za 2021rok 

% 
Udział 

w wykonaniu 
% 

1 2 3 4 5 6 
010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 10 550,00 52,75 0,01 
020 Leśnictwo 344 000,00 292 414,68 85,00 0,34 
600 Transport i łączność  10 843 948,41 9 898 532,17 91,28 11,38 
700 Gospodarka mieszkaniowa  304 898,00 292 474,53 95,93 0,34 
710 Działalność usługowa 1 179 703,00 1 162 792,30 98,57 1,34 
750  Administracja publiczna  9 814 960,13 9 066 477,38 92,37 10,42 
752 Obrona narodowa 4 200,00 0,00 0,00 0,00 
754 Bezpieczeństwo publiczne  

i ochrona przeciwpożarowa  
5 099 737,00 5 099 692,98 100,00 5,86 

755 Wymiar sprawiedliwości  132 000,00 131 999,98 100,00 0,15 
757 Obsługa długu publicznego 10 000,00 8 625,88 86,26 0,01 
758 Różne rozliczenia  349 999,88 0,00 0,00 0,00 
801  Oświata i wychowanie  28 498 886,93 27 132 169,90 95,20 31,19 
851 Ochrona zdrowia  1 365 015,85 1 345 178,87 98,55 1,55 
852 Pomoc społeczna  22 781 490,79 22 709 914,35 99,69 26,10 
853  Pozostałe zadania w zakresie 

polityki społecznej 
3 119 414,13 3 034 436,66 97,28 3,49 

854  Edukacyjna opieka 
wychowawcza  

2 419 742,00 2 350 853,64 97,15 2,70 

855 Rodzina 4 212 626,00 4 102 236,72 97,38 4,71 
900 Gospodarka komunalna  

i ochrona środowiska  
       86 420,00 70 919,90 82,06 0,08 

921 Kultura i ochrona dziedzictwa  
narodowego  

208 200,00 163 267,68 78,42 0,19 

926 Kultura fizyczna  152 000,00 120 057,91 78,99 0,14 
     

OGÓŁEM WYDATKI: 90 947 242,12 86 992 595,53 95,65 100,00 



 

38 

Wykres nr 2. Struktura dochodów powiatu ostrzeszowskiego w 2021 roku 
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Wykres nr 3. Struktura wydatków powiatu ostrzeszowskiego w 2021 roku 
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PLAN I WYKONANIE INWESTYCJI POWIATU OSTRZESZOWSKIEGO                              

ZA 2021 ROK 

Tabela nr 13. Plan i wykonanie inwestycji powiatu ostrzeszowskiego za 2021 rok 

Dział Rozdz. § Treść 
Plan 

na 2021 rok 
Wykonanie 
za 2021 rok % 

600   Transport i łączność 3 980 042,41 3.839.498,00 96,47 

 60014  Drogi publiczne powiatowe 3 980 042,41 3.839.498,00 96,47 

 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 743 242,41 3.639.192,00 97,22 

Budowa chodnika  dr 5574P Ostrzeszów - Mikstat m. 
Rejmanka 

7 460,00    
0,00 

- 

Budowa chodnika dr. 5590P m. Czajków 101 200,00 98.483,87 97,32 

Budowa chodnika w gminie Mikstat w m. Kaliszkowice 
Ołobockie 

116 200,00 116.150,33 99,96 

Budowa chodnika w miejscowości Renta - Kraszewice 101 200,00 98.702,04 97,53 

Projekt na przebudowę drogi powiatowej 5333P 
Przygodziczki- Biskupice Zabaryczne 

67 015,00 0,00 - 

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 
wyniesionych przejściach dla pieszych na drodze 
powiatowej nr 5611P ul. Łąkowa w Ostrzeszowie wraz z 
wyniesionym skrzyżowaniem i przejściem dla pieszych 
na ulicy Sportowej 

5 000,00 0,00 - 

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 
wyniesionym przejściu dla pieszych na drodze 
powiatowej nr 5611P ul. Łąkowa w Ostrzeszowie 

5 000,00 0,00 - 

Projekt na budowę chodnika do m. Rejmanka dr 5574P 10 947,00 10.947,00 100,0 

Przebudowa dróg powiat. 5585P Czajków- Klon i 5590 
Czajków- Biadaszki 

663.150,00 663.146,45 100,0 

Przebudowa drogi 5582 P Kotłów - Kaliszkowice Ołob. 188.100,00 188.023,47 99,96 

Przebudowa drogi 5583 P m. Kaliszkowice Kal. 200.800,00 198.814,80 99,01 

Przebudowa drogi 5599P Kępno -Doruchów 60. 178,00 60.175,65 100,0 

Przebudowa drogi nr 5583P Siedlików -Kaliszkowice 
Ołobockie 

406.940,00 406.936,92 100,0 

Przebudowa drogi powiatowej nr 5579P Kobyla Góra- 
Parzynów 

528.887,00 528.886,63 100,0 

Przebudowa drogi powiatowej nr 5587 Grabów - Osiek 1.152.635,41 1.140.395,38 98,94 

Przebudowa drogi powiatowej nr 5598P Przytocznica -
Bukownica 

128.530,00 128.529,46 100,0 
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6060 

 

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 
budżetowych 
 

186 800,00 150.306,00 80,46 

 Zakup i montaż systemu ostrzegania zimowego 10 000,00            0,00 - 

Zakup ramienia wysięgnikowego z osprzętem 176 800,00 150.306,00 85,01 

 
 
 

6610 

Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i 
zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie 
porozumień między jst. 

50 000,00 50.000,00 100,0 

Budowa chodnika m. Marszałki droga nr 5596P 50 000,00 50.000,00 100,0 

750   Administracja publiczna 84 000,00 0,00 - 

 75075  Promocja jednostek samorządu terytorialnego 84 000,00 0,00 - 

 6057 
 
 
 
 

6059 

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 53.449,00 0,00 - 

Urządzenie terenu rekreacyjnego przy boisku 
sportowym w I LO w Ostrzeszowie 

53.449,00 0,00 - 

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 30 551,00 
 

0,00 - 

Urządzenie terenu rekreacyjnego przy boisku 
sportowym w I LO w Ostrzeszowie 

30 551,00 0,00 - 

754   Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 10 000,00 10.000,00 100,0 

 75404  Komendy wojewódzkie Policji 10 000,00 10.000,00 100,0 

   6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na 
finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 

10 000,00 10.000,00 100,0 

Radiowóz do przewozu psów służbowych 10 000,00 10.000,00 100,0 
801   Oświata i wychowanie 370 000,00 30 000,00 8,11 

 80102  Szkoły podstawowe specjalne 30 000,00 30 000,00 100,0 

 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 30 000,00 30 000,00 100,0 

 Laboratoria przyszłości 30 000,00 30 000,00 100,0 

80115  Technika 60 000,00 0,00 - 

 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 60.000,00 0,00 - 

Kompleksowe wsparcie kształcenia zawodowego 
(adaptacja budynku D na pomieszczenia kształcenia 
zawodowego  w Zespole Szkół Nr 2 w Ostrzeszowie) 

60 000,00 0,00 - 

80117  Branżowe szkoły I i II stopnia 280 000,00 0,00 - 

 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 280 000,00 0,00 - 

Kompleksowe wsparcie kształcenia zawodowego  
przebudowa budynku kotłowni na pomieszczenia 
kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Nr 1 w 
Ostrzeszowie 

280 000,00 0,00 - 

851   Ochrona zdrowia 501 641,85 
 

501 641,85 
 

100,0 

 85111  Szpitale ogólne 
 
 

500 000,00 
 

500.000,00 100,0 
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 6010 
 
 
 
 
 

Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów 
 
Objęcie udziałów w Ostrzeszowskim Centrum Zdrowia 
Sp. z o.o. w Ostrzeszowie. 
 
 

500 000,00 
 

500 000,00 
 

500 000,00 
 

500 000,00 
 

100,0 
 

100,0 
 

85195  Pozostała działalność 1 641,85 1 641,85 100,0 
 

 6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa 
na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na 
podstawie porozumień między jst  

1 641,85 1 641,85 100,0 
 

Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, 
powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w 
narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie 
Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie 
sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi 
samorządu województwa 

1 641,85 1 641,85 100,0 
 

852   Pomoc społeczna 73 000,00 70.170,50 96,12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

85218  Powiatowe centra pomocy rodzinie 73 000,00 70.170,50 96,12 

 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 
budżetowych 

73 000,00 70.170,50 96,12 

Zakup samochodu służbowego dla potrzeb 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Ostrzeszowie 

73 000,00 70.170,50 96,12 

900 
 

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 66 420,00 66 420,00 100,0 
 

90005  Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 66 420,00 66 420,00 100,0 
 

 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 66 420,00 66 420,00 100,0 
 

   Montaż instalacji fotowoltaicznych 66 420,00 66 420,00 100,0 
 

Razem 5 085 104,26 4.517.730,35 88,84 

 

Wykonanie wydatków stanowi 88,84 % przyjętego planu na 2021 rok. 

Wykonanie planu wydatków inwestycyjnych stanowi 5,19 % ogółu wykonanych wydatków 
budżetowych w 2021 roku w kwocie 86.992.595,53 zł. 

 

WYNIK WYKONANIA BUDŻETU 

Dochody powiatu ostrzeszowskiego zostały zrealizowane w wysokości 87.775.064,22 zł. Na realizację 
zadań powiatowych przeznaczono kwotę 86.992.595,53 zł. Oznacza to, że w roku odnotowano 
nadwyżkę budżetową w wysokości 782.468,69 zł. 

Saldo operacyjne budżetu art.242 ( dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią  
i wyniosło 2.044.263,12 zł. 

 

 



 

42 

PRZYCHODY 
Przychody budżetu na dzień 31 grudnia 2021 roku zrealizowano na łączną kwotę 10.638.306,55 zł,  
w tym: 

 kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 3000.000,00 zł tj. 100%, 
 nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 7.173.738,55 zł tj. 100,38%, 
 wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 Ustawy o finansach publicznych 

364.568,00 zł tj.100% 
 spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych 100.000,00 zł tj.100,00%. 

ROZCHODY 
Rozchody budżetu  na dzień 31 grudnia 2021 roku zrealizowano na łączną kwotę 464.568,00 zł tj. 
8,61% planu. 

 

Wykres nr 4. Dochody budżetowe powiatu ostrzeszowskiego na przestrzeni lat 2018 - 2021 
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Wykres nr 5. Wydatki budżetowe powiatu ostrzeszowskiego na przestrzeni lat 2018 - 2021 

 

BUDŻET OBYWATELSKI  

Podobnie, jak w latach poprzednich, tak i w 2021 roku powiat ostrzeszowski nie realizował budżetu 
obywatelskiego, stanowiącego szczególną formę konsultacji społecznych i w której mieszkańcy,  
w bezpośrednim głosowaniu decydują corocznie o części wydatków budżetu powiatu.  

Wysokość budżetu obywatelskiego wynosi co najmniej 0,5% wydatków zawartych w ostatnim 
przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu. Uchwalenie budżetu obywatelskiego nie jest 
obowiązkowe w gminach nie będących miastami na prawie powiatu oraz w powiatach ziemskich.  

W 2021 roku nie zgłoszono propozycji utworzenia budżetu obywatelskiego w ramach budżetu 
powiatu ostrzeszowskiego na rok przyszły. 
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MIENIE POWIATU OSTRZESZOWSKIEGO  

Mieniem Powiatu Ostrzeszowskiego jest własność i inne prawa majątkowe nabyte przez powiat lub 
jego osoby prawne. Zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tj. Dz.U. 2021 
poz. 217 z późniejszymi zmianami)  mienie to aktywa trwałe i obrotowe kontrolowane przez dany 
podmiot i zaliczamy do nich:  

 środki trwałe, tj. nieruchomości, maszyny i urządzenia, środki transportu, ulepszenia  
w obcych środkach trwałych i inwentarz żywy, 

  środki trwałe w budowie - wartości niematerialne i prawne np. licencje,  
  aktywa obrotowe, tj. aktywa rzeczowe (wyposażenie), aktywa finansowe, należności 

krótkoterminowe, rozliczenia międzyokresowe. 
W roku 2021 nie odnotowano żadnej sprzedaży mienia komunalnego. 

Tabela nr 14. Mienie powiatu w podziale na jednostki organizacyjne 
 

Lp. 
Nazwa jednostki 

organizacyjnej 

Grunty Wartość księgowa 

Razem zł 
Forma 

użytkowania wartość zł 
budynki i 

budowle zł 

inne 

środki 

trwałe zł 

pozostałe 

aktywa zł 

1 Starostwo 

Powiatowe w 

Ostrzeszowie 

4 365 407 1 388 519 818 129 264 246 6 836 301 własność 

2 Drogi i mosty 29 106 239 0 0 0 29 106 239 własność 

3 Zakład Aktywności 

Zawodowej 

0 9 508 168 078 259 517 437 103 bezpłatne 

użytkowanie 

4 Specjalny Ośrodek 

Szkolno - 

Wychowawczy w 

Ostrzeszowie 

145 915 787 217 130 832 105 637 1 169 601 trwały 

zarząd 

5 Liceum 

Ogólnokształcące 

106 700 104 883 591 206 49 869 852 659 trwały 

zarząd 

6 Zespół Szkół 

Zawodowych nr 1 

292 192 1 670 547 499 581 222 539 2 684 858 trwały 

zarząd 

7 Zespół Szkół 

Zawodowych nr 2 

293 273 1 778 283 70 921 45 155 2 187 632 trwały 

zarząd 

9 NZOZ z terenu 

Powiatu 

11 928 33 311 0 0 45 239 bezpłatne 

użytkowanie 

10 DPS w Marszałkach 75 294 645 764 93 958 506 204 1 321 220 trwały 

zarząd 

11 DPS w Kochłowach 76 993 299 709 121 904 1 311 629 1 810 235 trwały 

zarząd 

12 DPS w Kobylej Górze 147 900 1 977 192 85 428 61 688 2 272 208 trwały 

zarząd 

  razem 34 621 841 8 694 932  2 580 038 2 826 485 48 723 295   

 



 

45 

Tabela nr 15. Spółki z udziałem Powiatu Ostrzeszowskiego wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku 

L.p. Nazwa spółki 

Wartość 

kapitału 

początkowego 

Wielkość 

kapitału 

zakładowego 

spółki  

Udział 

Powiatu 

% 

Wartość udziału 

Powiatu w kapitale 

spółki 

1 Ostrzeszowskie Centrum 

Zdrowia Sp. z o.o. 

12 095 000 15 775 000 100 15 775 000 

 razem 12 095 000 15 775 000 - 15 775 000 

 

 

Tabela nr 16. Struktura majątku obrotowego - porównanie roku 2020 do 2021 

Lp. Wyszczególnienie 
Stan na 

31.12.2020 

Stan na 

31.12.2021 

Zmiana 

wartości 
Dynamika 

1 Zapasy w tym: 673 385 644 036 -29 349 96 

 - materiały 673 385 644 036 -29 349 96 

 - półprodukty i produkty w toku 0 0 0 0 

 - produkty gotowe 0 0 0 0 

 - towary 0 0 0 0 

 - zaliczki na poczet dostawców 0 0 0 0 

2 Należności i roszczenia w tym: 773 121 770 561 -2 557 100 

 - należ. z tyt. dostaw i usług 51 998 82 994 30 996 160 

 - należ. wewnątrzzakładowe 259 149 271 146 11 997 105 

 - pozostałe należności 410 990 359 554 -51 435 87 

 - należ. dochodzone w drodze 

sądowej 

50 985 52 353 1 368 103 

 - należ. z tyt. podatków, dotacji             

i ubez. społecznych 

0 4 517 4 517 0 

3 Papiery wartościowe 

przeznaczone do obrotu, w tym: 

0 0 0 0 

 - udziały lub akcje 0 0 0 0 

 - inne 0 0 0 0 

4 Środki pieniężne w tym: 1 250 266 1 411 884 161 619 113 

 - w kasie 0 0 0 0 

 - w banku 1 250 266 1 411 884 161 619 113 

 - inne środki (weksle, czeki) 0 0 0 0 

 Razem 1,2,3,4 2 696 772 2 826 485 129 712 105 
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Tabela nr 17. Dochody z najmu budynków i lokali – porównanie roku 2020 do 2021, plan na 2022  

L.p. Nazwa jednostki 

Plan 

za rok 
2020 

Wykonanie 

za rok 2020 

Plan 

za rok 
2021 

Wykonanie 

za rok 
2021 

Plan 

za rok 
2022 

1. Dom Dziecka 0 0 0 0 0 

2. Starostwo Powiatowe 72 000 83 944 72 000 94 470 72 000 

3. Dom Pomocy Społecznej 
w Kobylej Górze 

0 0 0 0 0 

4. Dom Pomocy Społecznej 
w Marszałkach 

31 563 31 563 31 563 28 378 26 578 

5. Dom Pomocy Społecznej 
w Kochłowy 

1 573 1 464 1 600 488 0 

6. Zespół Szkół  Nr 1 w Ostrzeszowie 50 000 48 790 57 701 47 862 36 000 

7. Zespół Szkół Nr 2 w Ostrzeszowie 56 595 56 732 47 710 58 538 50 904 

8. Liceum Ogólnokształcące 
w Ostrzeszowie 

7 500 3 574 5 000 3 534 7 000 

9. Specjalny Ośrodek Szkolno – 
Wychowawczy w Ostrzeszowie 

28 000 28 997 33 432 33 433 35 000 

10. PCPR w Ostrzeszowie 44 207 44 626 52 696 48 067 49 756 

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

0 0 0 0 0 

Razem 291 438 299 690 301 702 314 770 277 238 

 

Dochody z najmu budynków i lokali w wykonaniu za rok 2021 wyniosły 314.770,00 zł, 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 2021 roku w 2020 roku 3.783,00 zł  (tyle samo co w roku 2019 i 2020). 
 
Z ogólnej sumy planowanych dochodów na 2022 rok w wysokości 277.238,00 zł na utrzymanie 
obiektów będących własnością Powiatu Ostrzeszowskiego planuje się kwotę 32.453,00 zł. 
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PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI 
POWIATU 

OŚWIATA I WYCHOWANIE 

Powiat ostrzeszowski w 2021 roku realizował zadania oświatowe poprzez prowadzenie następujących 
szkół ponadpodstawowych i placówek oświatowych5:  

 I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej - Curie w Ostrzeszowie, ul. Zamkowa 21. 
profile:  

 politechniczny, 
 medyczny,  
 humanistyczny.  

 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 obsługi turystycznej z klasą sportową,  
 technik usług fryzjerskich,  
 technik organizacji reklamy.  

 Branżowa Szkoła I Stopnia nr 1 w zawodach:  
 sprzedawca,  
 fryzjer,  
 wielozawodowa.  

 Zespół Szkół nr 2 im. Przyjaźni Polsko- Norweskiej w Ostrzeszowie, ul. Krańcowa 7  
rozszerzenia i kierunki kształcenia:  

 II Liceum Ogólnokształcące  
 ogólny 

 Technikum nr 2  
 technik informatyk,  
 technik programista,  
 technik logistyk,  
 technik mechatronik,  
 technik elektryk 
 technik rolnik,  
 technik architektury krajobrazu,  

 
5 Kierunki kształcenia wg arkuszu organizacyjnego na 1 września 2022 roku 
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 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. 
 

Stan organizacji pracy szkół  
Stan organizacji pracy szkół ponadpodstawowych obrazuje poniższa tabela. W ubiegłym roku 
szkolnym do szkół młodzieżowych prowadzonych przez powiat ostrzeszowski uczęszczało 2345 
uczniów w 83 oddziałach. 

Tabela nr  18.  Liczba uczniów i oddziałów z podziałem na typy szkół 

Typ szkoły Liczba uczniów Liczba oddziałów 

I Liceum Ogólnokształcące 375 14 

II Liceum Ogólnokształcące 114 4 

Ogółem w liceach:                                                                     489 18 

Technikum nr 1 657 23 

Technikum nr 2 717 25 

Ogółem w technikach:                                                            1374 48 

Branżowa Szkoła I st. nr 1.  352 13 

Branżowa Szkoła I st. nr 2. 130 4 

Ogółem w szkołach branżowych I stopnia                           482 17 

Razem 2345 83 
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W ostatnich latach największym zainteresowaniem cieszą się technika. W 2021 roku 58,59% uczniów 
wybrało naukę w technikum. 20,85% wybrało liceum ogólnokształcące i 20,55% naukę w branżowych 
szkołach I stopnia.  

Subwencja MEN oraz środki własne powiatu przekazane dla szkół i placówek oświatowych w  2021 
roku 
Tabela nr  19.  Subwencja MEN i środki własne powiatu w 2021 roku 

Nazwa szkoły 
Subwencja 
oświatowa 

Dochody szkół 
Środki własne 

powiatu 
Razem wydatki 

1. 2. 3 4. 5 

I Liceum Ogólnokształcące 2.828.166.00 
 

22.055,00 829.386,00 3.679.607,00 

Zespół Szkół Nr 1 8.690.858,00 63.264,00 642.203,00 
9.396.325,00 

 

Zespół Szkół Nr 2 8.043.001,00 156.452,00 790.209,00 8.989.662,00 

Specjalny Ośrodek 
Szkolno-Wychowawczy 

3.651.617,00 150.120,00 1.445.960,00 5.247.697,00 

Poradnia Psychologiczno-  
-Pedagogiczna 

1.290.612,00 0,00 110.000,00 1.400.612,00 

Szkoła Niepubliczna 0,00 0,00 49.302,00 49.302,00 

Starostwo Powiatowe 100.800,00 0,00 0,00 100.800,00 

Razem: 24.605 054,00 391.891,00 3.867.060,00 28.864.005,00 

 
Finansowanie prowadzonych przez powiat szkół ponadpodstawowych oraz placówek oświatowych to 
rokrocznie jedno z najważniejszych zadań tego szczebla administracji publicznej. Najważniejsze źródło 
finansowania edukacji stanowi część oświatowa subwencji ogólnej obliczana wg algorytmu 
określonego rozporządzeniem MEN. Subwencja oświatowa dla Powiatu Ostrzeszowskiego na rok 
2021 wyniosła 24.605.054,00 zł, z czego udział własny powiatu konieczny do zamknięcia budżetu 
szkół to 3.867.060,00 zł. 

Rekrutacja uczniów do szkół  
W 2021 do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych przyjęto 561 uczniów (nabór na rok szkolny 
2021/2022),  w tym:  

 119 do dwóch liceów ogólnokształcących 
 319 do dwóch techników 
 123 do dwóch szkół branżowych 

Kampania „Drzwi Otwarte” ,z uwagi na pandemię koronawirusa Covid-19, odbyły się w formie 
hybrydowej: stacjonarnie w szkołach oraz wirtualnie na różnych platformach Teams, Zoomie, Meet. 
Aby zapewnić jak najlepszą informację na temat kierunków kształcenia oferowanych w szkołach 
wydział Oświaty, Spraw Europejskich, Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Ostrzeszowie 
opracował Powiatowy Folder Edukacyjny, który trafił do druku oraz został rozesłany do szkól 
ponadpodstawowych. 
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Ponadto, po raz drugi przeprowadzono elektroniczny nabór kandydatów do szkół 
ponadpodstawowych powiatu ostrzeszowskiego.  
Elektroniczną rekrutację rozpoczęto od utrwalenia wiadomości na temat aplikacji „Vulcan-Nabór 
elektroniczny” w Starostwie Powiatowym w Ostrzeszowie, przeszkoleniu pracowników starostwa 
oraz pracowników szkół średnich, obsługujących proces rekrutacji w szkołach. Wdrożenie naboru 
elektronicznego znacznie usprawniło proces rekrutacji w dobie ograniczeń. 

Tabela nr 20.  Nabór i kierunki kształcenia w szkołach ponadpodstawowych w roku szkolnym 2021/2022 

Nazwa szkoły Typ szkoły Kierunek kształcenia 
Liczba uczniów 

przyjętych do klas 
pierwszych 

I Liceum 

Ogólnokształcące 

w Ostrzeszów 

Liceum  politechniczny 28 

medyczny 26 

humanistyczny 28 

Razem w szkole 82 

Zespół Szkół nr 1 

w Ostrzeszowie 

Technikum technikum budownictwa 21 

technik technologii drewna 14 

technik ekonomista 14 

technik organizacji reklamy 27 

technik żywienia i usług gastronomicznych 14 

technik obsługi turystycznej z klasą sportową 15 

technik usług fryzjerskich  17 

technik rachunkowości 30 

Razem  152 
Branżowa szkoła  

I stopnia 
wielozawodowa 61 

sprzedawca 12 

fryzjer 16 

Razem 89 

Razem w szkole 241 

Zespół Szkół nr 2 

w Ostrzeszowie 

Liceum  ogólny  37 

razem 37 

technik mechatronik 22 

technik logistyk 29 

technik architektury krajobrazu 16 

technik programista 44 

technik informatyk 39 

technik rolnik 11 

technik elektryk 6 

razem 167 
Branżowa szkoła  

I stopnia 
mechanik pojazdów samochodowych 23 

  wielozawodowa 11 

    razem 34 

    Razem w szkole 238 
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Wyniki egzaminu maturalnego 
Egzamin maturalny w 2021 roku przeprowadzono w dniach od 4 do 20 maja. 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 podstawowym, 
  egzamin z wybranego przedmiotu dodatkowego (na poziomie rozszerzonym)  

Oprócz jednego obowiązkowego egzaminu z przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, 
Absolwent mógł przystąpić do egzaminów z nie więcej niż pięciu kolejnych przedmiotów.  

Do wszystkich egzaminów obowiązkowych w 2021 roku przystąpiło 374 uczniów szkół 
ponadpodstawowych (331 w 2020 roku), z czego w : 

 liceach ogólnokształcących – 115 (130 w 2020 roku) 
 technikach – 259 (201 w 2020 roku) 

Egzamin zdało 322 absolwentów, co stanowi 86,1 % zdających, przy zdawalności w kraju 83% 
 i 82 % w województwie wielkopolskim.6  

Tabela nr 21. Liczba absolwentów szkół Powiatu Ostrzeszowskiego zdających egzamin maturalny w 2021r. 

 

Tabela nr 22. Wyniki egzaminu maturalnego z uwzględnieniem egzaminu poprawkowego wg typów szkół  

 
6 Zdawalność podana jest z uwzględnieniem  egzaminów w terminie głównym (maj 2021r), dodatkowym i poprawkowym. 

 

Typ szkoły Nazwa szkoły Liczba 
absolwentów 

Liczba  
przystępujących 

do matury 

Zdało 
maturę 
w maju 

Zdało 
maturę po 

poprawkach 

% 
zdawalność 

Liceum 
Ogólnokształcące 

I Liceum 
Ogólnokształcące 

81 81 79 80 98,8 

II Liceum 
Ogólnokształcące 

35 34 29 31 91,2 

Technikum 
Technikum Nr 1 159 150 96 116 77,3 

Technikum Nr 2 120 109 83 96 88,1 

Razem 395 374 286 322 86,1% 

Nazwa szkoły Typ szkoły 
Liczba 

absolwentów 

Liczba  

przystępujących do 

matury 

% 

absolwentów 

przystępujących do 

matury 

I Liceum 

Ogólnokształcące 

I Liceum 

Ogólnokształcące 
81 81 100 
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Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe 

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie pozwala na porównywalność poziomu wiedzy  
i umiejętności uczniów, słuchaczy i absolwentów określonego typu szkół zawodowych w całym kraju, 
w zakresie kwalifikacji właściwych dla danego zawodu, niezależnie od systemu kształcenia. Do 
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie mogli przystąpić: 

 uczniowie branżowej szkoły I stopnia, technikum i szkoły policealnej;  
 absolwenci zasadniczej szkoły zawodowej, technikum i szkoły policealnej;  
 osoby, które ukończyły kwalifikacyjny kurs zawodowy;  
 osoby, które spełniają określone w przepisach warunki przystąpienia do egzaminu 

eksternistycznego.  
 

Tabela nr 23. Zdawalność egzaminów zawodowych w Zespole Szkół nr 1 w sesji styczeń/ luty 2021 roku 

Lp. 
Zespół Szkół nr 1 w Ostrzeszowie 

nazwa zawodu technika 

liczba 

przystępujących 
zdali egzamin 

% 

zdawalności 

1. Technik technologii drewna 13 11 84,6 

2. Technik usług fryzjerskich 23 23 100 

3. Technik ekonomista 27 27 100 

4. Technik budownictwa 29 21 72,41 

5. Technik żywienia i usług 

gastronomicznych 

25 24 96,00 

6. Technik obsługi turystycznej 20 20 100 

7. Technik organizacji reklamy 26 23 92 

 

 

Nazwa szkoły Typ szkoły 
Liczba 

absolwentów 

Liczba  

przystępujących do 

matury 

% 

absolwentów 

przystępujących do 

matury 

Zespół Szkół Nr 1 Technikum 159 150 94,33 

Zespół Szkół Nr 2 

II Liceum 

Ogólnokształcące 
35 34 97,1 

Technikum 120 109 90,8 
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Tabela nr 24. Zdawalność egzaminów zawodowych w szkołach ponadpodstawowych  w sesji czerwiec / lipiec 

2021 roku  

Lp. Zespół Szkół nr 1 w Ostrzeszowie 
nazwa zawodu technika 

liczba 
przystępujących 

zdali egzamin %  
zdawalności 

1. Technik technologii drewna 8 7 87,5 

2. Technik usług fryzjerskich 20 15 75,04 

3. Technik ekonomista 37 37 100 

4. Technik budownictwa 24 23 95,83 

5. Technik żywienia i usług 
gastronomicznych 

14 13 92,85 

6. Technik obsługi turystycznej 26 15 57,69 

  

Lp. Zespół Szkół nr 1 w Ostrzeszowie 
nazwa zawodu 

liczba 
przystępujących 

zdali egzamin % zdawalności 

1. stolarz 7 4 57,14 

2. sprzedawca 7 5 71,43 

3. krawiec - - - 

4. kucharz 5 1 20 

 

Lp. 
Zespół Szkół nr 2 w Ostrzeszowie 

nazwa zawodu technika 
liczba 

przystępujących 
zdali egzamin % zdawalności 

 
1. 

Technik logistyk 
27 25 92,6 

26 25 96 

2. Technik informatyk 
14 13 93 

51 29 59 

3. Technik mechatronik 
12 12 100 

28 16 57 

5. Technik architektury krajobrazu 
16 9 56,3 

9 9 100 

6. Technik żywienia 11 9 79 

7. Technik rolnik 
22 22 100 

14 14 100 

9. Technik pojazdów samochodowych 4 3 75 
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Lp. Zespół Szkół nr 2 w Ostrzeszowie 
nazwa zawodu 

Liczba 
przystępujących 

zdali egzamin % zdawalności 

1. Mechanik pojazdów samochodowych 7 7 100 

 
 Zdawalność egzaminów w sesji zimowej w Zespole Szkół nr 1 wyniosła ogółem 91,97% przy 

149 osobach, które zdały egzamin zawodowy (nie zdało 14 uczniów); 

 Zdawalność egzaminów w sesji letniej wyniosła: 
 Zespół Szkół nr 1  

 Technika – przy 116 przystępujących zdało egzamin 110 uczniów, osiągając 
85,27% zdawalności ogółem; 

 Klasy zawodowe – przy 19 przystępujących zdało egzamin 10 uczniów, 
osiągając 52,63% zdawalności ogółem; 

 Zespół Szkół nr 2 
 Technika – przy 234 przystępujących zdało egzamin 186 uczniów, osiągając 

84% zdawalności ogółem; 
 Klasy zawodowe – przy 7 przystępujących zdało egzamin 7 uczniów, osiągając 

100% zdawalności ogółem. 

 
Kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami 
Do zadań własnych powiatu ostrzeszowskiego należy również organizacja kształcenia uczniów ze 
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Szkoły i placówki oświatowe prowadzą zajęcia w celu 
osiągniecia optymalnych wyników nauczania, podniesienia jakości kształcenia i osiągniecia dobrych 
wyników egzaminów zewnętrznych.  

W roku szkolnym 2021/2022 na wszystkich etapach edukacyjnych kształceniem specjalnym objęto 85 
dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. 

Tabela  nr 25. Liczba oddziałów i uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego rok szkolny 2021/2022 

Nazwa placówki Nazwa szkoły Liczba 
oddziałów 

Liczba uczniów 

Specjalny Ośrodek Szkolno -
Wychowawczy 

 

Przedszkole Specjalne 2 12 

Szkoła Podstawowa Specjalna 13 39 

Branżowa Szkoła Specjalna I Stopnia 2 8 

Szkoła Przysposabiająca do Pracy 5 21 

Zespołowe Zajęcia Rewalidacyjno-
Wychowawcze 

2 5 

Razem  85 
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Diagnozowaniem potrzeb dzieci i młodzieży zajmuje się Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w 
Ostrzeszowie. Diagnozy prowadzone w 2021 roku dotyczyły określenia indywidualnych potrzeb 
rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży, 
wyjaśnienia mechanizmów ich funkcjonowania w odniesieniu do zgłaszanego problemu oraz 
wskazania sposobu rozwiązania tego problemu. 

W wyniku diagnoz objęto dzieci, młodzież oraz rodziców pomocą psychologiczno-pedagogiczną w 
formie: 

 zaleceń post diagnostycznych,  
 udostępniania zestawów ćwiczeń,  
 ukierunkowywanie pracy w domu 
 skierowania dzieci i młodzieży do właściwej formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej w 

szkole,  
 a także ukierunkowywano kontynuację obowiązku szkolnego.  

W ramach konsultacji i porad kierowano także dzieci i rodziców do form pomocy psychologiczno-
pedagogicznej nie uwzględnionej w ofercie poradni bądź na diagnozy medyczne. W 2021 roku 
nastąpił znaczny wzrost diagnoz zawodoznawczych. 

W 2021 roku złożono 15 wniosków do zarządu powiatu o organizację nauczania indywidualnego  
i zajęć wyrównawczych7 

 I Liceum Ogólnokształcące – 3 nauczania 
 Zespół Szkół Nr 1 – 4 nauczania   
 Zespół Szkół Nr 2 – 5 nauczań 
 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – 3 nauczania                         

 

Tabela nr 26. Kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi stan na 30 czerwca 2021 
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ZS nr 1 21 14 7 

rodzice ucznia, 
wychowawcy, 
pedagodzy, 
nauczyciel 

rodzicami uczniów 
lub pełnoletnim 
uczniem 

poradnią 
psychologiczno-
pedagogiczną, 

 

1 

ZS nr 2 109 38 40 
Rodzice ucznia 

nauczyciele, 

rodzicami uczniów 
lub pełnoletnim 
uczniem 

poradnią 
psychologiczno-
pedagogiczną 

Neurologopedą 

Psychologiem, 
rehabilitantem 

1 

SOSW 75 - 75 

Wychowawcy 

Specjaliści,  

rodzice/opiekunowie 

rodzicami uczniów 
lub pełnoletnim 
uczniem 

poradnią 
psychologiczno-
pedagogiczną 

innymi szkołami i 
placówkami  
 

instytucjami i 
podmiotami 
działającymi na 
rzecz rodziny, dzieci 
i młodzieży: PCPR, 
M-GOPS, i in.  

0 

 
 
Stypendia dla młodzieży 
W 2021 roku uczniowie szkół ponadpodstawowych powiatu ostrzeszowskiego objęci zostali 
następującymi stypendiami: 
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 Stypendium Prezesa Rady Ministrów - przyznawane uczniom o wybitnych, wyraźnie 
ukierunkowanych uzdolnieniach, poświadczonych ocenami celującymi w jakiejś dziedzinie 
wiedzy i mającej, co najmniej oceny dobre z pozostałych przedmiotów. 
W 2021 przyznano 7 stypendiów:  2 w ILO, 2 w ZSnr1 i 3 w ZSnr2. 

 Stypendium Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego przyznawane 
uczniom, którzy spełniają łącznie trzy warunki:  
 uczą się w trybie dziennym, 
 osiągają średnią ocen za rok poprzedni (4,21-5,41 - powyżej), 
 pozostają w trudnych warunkach materialnych (średni dochód na jednego członka 

rodziny nie przekracza 650 zł netto). 
W ubiegłym roku przyznano stypendia Marszałka Województwa Wielkopolskiego dla 13 
uczniów i 7 studentów. 

 Stypendium Starosty Ostrzeszowskiego przyznawane uczniom szkół powiatowych  
posiadającym średnią ocen nie niższą niż 5,00 i ocenę celującą, w co najmniej jednej 
dziedzinie wiedzy – przyznano 6 stypendiów na rok szkolny 2021/2022 – 2 w ILO, 2 w ZSnr1  
i 2 w ZSnr2. 

 
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 szkolnym 2021/2022 na terenie powiatu ostrzeszowskiego działała  jedna 
szkoła niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej dla której powiat jest organem rejestrowym tj. 
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Ostrzeszowie. Siedzibą szkoły jest budynek  Szkoły 
Podstawowej nr 2, ul. Piastowska 3, 63-500 Ostrzeszów. Osoba prowadząca szkołę: Paweł Dzioba. 
Cykl kształcenia trwa 3 lata. Szkoła prowadzi nauczanie dla dorosłych w formie zaocznej. Ukończenie 
szkoły umożliwia uzyskania świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego. Nadzór 
pedagogiczny nad tą szkołą sprawuje Wielkopolski Kurator Oświaty. 
Kwota dotacji przyznana za okres styczeń – grudzień 2021 wynosiła 49.302,00 zł, natomiast 
wykorzystana została w wysokości 31.644,04 zł, w tym 2.977,27 zł to dotacja dla 3 absolwentów, 
którzy uzyskali świadectwo dojrzałości w 2020 roku. Liczba uczniów dotowanej szkoły średnio 
miesięcznie w 2021 roku wynosiła 32 słuchaczy.  
 
Modernizacje i remonty w powiatowych szkołach i placówkach oświatowych  
Rok 2021 był rokiem remontów przygotowujących I Liceum Ogólnokształcące i Zespół Szkół nr 1  
w Ostrzeszowie do obchodów jubileuszowych 100-lecie istnienia.  

 I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie 
 dokończono odnowienie elewacji na odcinku łączącym budynek szkoły i salę 

gimnastyczną (wykonane prace zakończyły remont przeprowadzony w roku 2020, 
kiedy to  odświeżono całą elewację budynku I LO oraz wymieniono parapety 
zewnętrzne), 

  wykonano prace malarskie na wybranych szkolnych korytarzach,  
 zamontowano  instalację odgromową, 
 adaptowano pomieszczenia przeznaczone na szkolną izbę pamięci; 
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 Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich  
 kompleksowy remont szkolnej auli; w ramach prac odnowiono drewniany parkiet, 

zamontowano na ścianach  drewniane panele, wykonano obicie sceny i nowe, 
prowadzące na nią schody. Udało się także wykonać prace malarskie, zakupić krzesła 
i zamontować nowe drzwi wykonane przez uczniów technikum technologii drewna; 

 kompleksowy remont sekretariatu uczniowskiego, biura kadr, toalety pracowniczej  
i szkolnego korytarza przy sekretariacie szkoły, który całkowicie odmienił wizerunek 
szkoły; 

 dla uczniów technikum reklamy, z pomieszczeń warsztatów szkolnych, gdzie 
wcześniej mieściła się pracownia introligatorska, utworzono nowoczesną pracownię, 
z atelier fotograficznym; 

 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
 kompleksowy remont dwóch korytarzy szkolnych, 
 pełny remont czterech pomieszczeń przedszkola specjalnego (część remontów oraz 

materiałów m.in. drzwi została sfinansowana przez sponsorów i przyjaciół szkoły); 
 wymienione ogrodzenie i brama od strony ul. Kwiatowej,  
 częściowo wymienione ogrodzenie boiska sportowego oraz ławki na boisku 
 dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem Radość Niepełnosprawnym doposażono plac 

zabaw w nowe pomoce i przyrządy. 
 

Jubileusz 100-lecia I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ostrzeszowie 
Uroczystości Jubileuszu 100-lecia istnienia szkoły I Liceum Ogólnokształcącego odbyły się w dniach 8 -
- 9 października 2021 roku.  
Inauguracja Jubileuszu rozpoczęła się na ostrzeszowskim rynku koncertem szkolnego chóru.  
W ramach obchodów  rozegrano Turniej Piłki Siatkowej, w którym zmierzyli się uczniowie  
i nauczyciele LO. Odbył się również turniej szachowy oraz Jubileuszowa Debata Oksfordzka. 
W drugi dzień uroczystości szkoła była otwarta dla zwiedzających, gdzie w sali gimnastycznej można 
było podziwiać wystawę jubileuszową. W gmachu szkoły miało miejsce otwarcie Izby Tradycji i celi 
św. Maksymiliana Marii Kolbego. Uroczystości zakończono jubileuszową galą, która odbyła się  
w ostrzeszowskim kinoteatrze.  

 

PROMOCJA POWIATU 

w zakresie projektów infrastrukturalnych: 
1. Powiat otrzymał dofinansowanie w konkursie ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski 

Województwa Wielkopolskiego do Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na 
lata 2014-2020 w Ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 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 



 

59 

 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.  

Umowa o dofinansowanie projektu została zawarta z Zarządem Województwa Wielkopolskiego  
w dniu 22 czerwca 2021 roku.  
Przetarg na wykonanie pierwszej części zadania pn.: „Przebudowa budynku kotłowni przy Zespole 
Szkół nr 1 w Ostrzeszowie na obiekt kursowego kształcenia zawodowego” realizuje ostrzeszowska 
firma  KiK Sp. z o.o. Sp. Komandytowa ul. Sportowa 6a, 63-500 Ostrzeszów z ceną wykonania 
przedmiotu zamówienia w wysokości 2.259.198,81 zł brutto i łącznym okresem gwarancji 60 
miesięcy. Przetarg został przygotowany przez wydział Oświaty, Spraw Europejskich, Promocji i 
Rozwoju we współpracy z Koordynatorem zamówień publicznych Starostwa Powiatowego w 
Ostrzeszowie. 
Druga część zadania pn. „Zakup wyposażenia do pracowni przedmiotów branży budowlanej ZS nr 
1 w Ostrzeszowie, branży drzewnej i gastronomicznej oraz wyposażenia pracowni 
programistycznej i matematyczno-przyrodniczej dla ZS nr 2” odbywa się odrębnym 
postępowaniem przetargowym w pierwszym półroczu 2022 roku.  
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. 
 

2. Zawarto umowę z Wielkopolskim Urzędem Marszałkowskim w Poznaniu na realizację zadania 
pod nazwą „Urządzenie terenu rekreacyjnego przy boisku sportowym w I Liceum 
Ogólnokształcącym w Ostrzeszowie” za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania. 
Operacja miała polegać na urządzeniu terenu rekreacyjnego przy boisku sportowym w I Liceum 
Ogólnokształcącym w Ostrzeszowie poprzez: 
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 wykonanie trybun przy istniejącym boisku,  
 utwardzenie powierzchni pod trybunami,  
 dojścia do trybun  
 montaż dwóch stanowisk do gry w szachy. 

Planowany termin realizacji projektu  - październik 2021 roku 
Całkowity koszt operacji wg kosztorysu – 84.000,00 zł  
Wnioskowana kwota pomocy finansowej – 53.449,00 zł 
Wkład własny powiatu – 30.551,00 zł 
Poziom dofinansowania operacji (w %) - 63,63%   
Niestety, kwota oferty złożonej w postępowaniu ofertowym znacznie przekroczyła kwotę 
całkowitą przeznaczoną na realizację zadania.  
Kwota oferty złożonej przez PPU-H KOMRED Katarzyna Droga wyniosła 116.850,00 zł. Z powodu 
braku dodatkowych środków na realizację zadania Zarząd Powiatu podjął decyzję  
o unieważnieniu postępowania i odstąpieniu od umowy o dofinansowanie zawartej wcześniej  
z Zarządem Województwa Wielkopolskiego.  

 
3. Przyznano środki finansowe z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu 

terytorialnego od Prezesa Rady Ministrów za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego na 
realizację projektu pn. „Wykonanie instalacji fotowoltaicznych w obiektach użyteczności 
publicznej w powiecie ostrzeszowskim” polegającym na montażu instalacji fotowoltaicznych w: 

 Domu Pomocy Społecznej w Kochłowach,  
 Domu Pomocy Społecznej w Kobylej Górze,  
 Zespole Szkół nr 1,  
 Zespole Szkół nr 2, 
  I Liceum Ogólnokształcącym,  
 Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczy,  
 Zakładzie Aktywności Zawodowej w Książenicach 
 na budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Zamkowej 31. 

Zmiana źródła energii z elektroenergetycznej na słoneczną zapewni kompleksowość działań 
proekologicznych w ośmiu obiektach. 
Termin rozpoczęcia inwestycji – luty 2022 rok 
Planowany termin zakończenia realizacji inwestycji – maj 2022 rok 
Szacowany koszt inwestycji brutto – 1.450.000,00 zł 
 

4. W 2021 roku opracowano i złożono w imieniu powiatu ostrzeszowskiego projekt do programu 
„Polski ład” pt. „Modernizacja infrastruktury edukacyjnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-
Wychowawczym oraz Zespole Szkół nr 2”, który ma obejmować: 

 modernizację Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego z uwzględnieniem poprawy 
bezpieczeństwa przeciwpożarowego i poprawę dostępności dla osób niepełnosprawnych 

  budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego w Zespole Szkół nr 2 wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą, modernizacją ogrodzeń wokół szkoły, modernizację garaży, utwardzenie 
placu na terenie szkoły.  

Wniosek złożono na kwotę 5.000.000,00 zł. 
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5. W 2021 roku I Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół nr 1 i Zespół Szkół nr 2 otrzymały wsparcie  
z rządowego Programu „Aktywna tablica” w kwocie 42.000,00 zł na zakup wyposażenia i sprzętu. 

 
w zakresie promocji powiatu: 

 wydania trzeciego numeru bezpłatnego "Magazynu Powiatu Ostrzeszowskiego”, - 
ilustrowany rocznik podsumowujący  działalność samorządu powiatowego, który ukazał się  
w grudniu 2021 roku w nakładzie 1000 egzemplarzy; 
 

 opracowanie materiałów do serwisu internetowego + informacje własne dla środków 
publicznego przekazu: 719  

 
 udział w obcych wydawnictwach: 

 Magazyn Samorządowy Powiatu Ostrzeszowskiego - cykliczny program o 
powiecie ostrzeszowskim przygotowany przez Telewizję Kablową Proart – 4 
odcinki, 

 „Wielkopolska – przyszłość i rozwój” – wydawnictwo Negatyw – strona  
o powiecie ostrzeszowskim, 

 „Słownik biograficzny starostów” – publikacja Związku Powiatów Polskich, 
 

 konferencje prasowe: 
 „Szczepimy się” - otwarta konferencja online z udziałem prezes OCZ Magdaleny 

Puziewicz-Karpiak, dyrektora dr. Medycznych OCZ Jarosława Iwaszkiewicza oraz 
zastępcy kierownik Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich Starostwa 
Powiatowego ds. zdrowia Marii Gąsiorek - 15 stycznia, 

 „Problem wykluczenia komunikacyjnego” – 24 czerwca z udziałem senator Ewy 
Mateckiej, 

 Konferencja w sprawie programu „Polski Ład” z udziałem samorządowców powiatu 
ostrzeszowskiego, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Marleny Maląg oraz 
parlamentarzystów: Katarzyny Sójki, Tomasza Ławniczaka oraz Jana Mosińskiego – 25 
października, 

 „Funkcjonowanie ostrzeszowskiego szpitala w sytuacji epidemicznej” – 3 grudnia; 
 

 wykonanie i montaż tablicy informacyjno-promocyjnej promującej walory turystyczno-
rekreacyjne powiatu ostrzeszowskiego przed głównym wejściem do budynku Urzędu 
Starostwa Powiatowego w Ostrzeszowie; 
 

 tematyczne informacje o powiecie na tablicach informacyjno-promocyjnych (bilbordach przy 
drodze krajowej nr 11) – rok 2021 to graficzny projekt informujący o 100-leciu powstania I 
Liceum Ogólnokształcącego w  Ostrzeszowie; 

 
 promowanie przedsiębiorstw Powiatu Ostrzeszowskiego poprzez typowanie przedsiębiorstw 

do udziału w konkursie Gospodarczo-Samorządowy HIT Regionów. 
W 2021 roku laureatami ponownie zostali: 
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 TRASKO – Inwest Sp. z o.o. w Ostrzeszowie 
 PPHU - FUMO Ostrzeszów Sp. z o.o. w Ostrzeszowie  

  
 wsparcie merytoryczne grona uczniów i studentów zgłaszających się do Starostwa 

Powiatowego w celu uzyskania informacji dotyczących realizacji projektów unijnych  
i promocji powiatu, które wykorzystują do opracowań prac licencjackich lub magisterskich; 

 
 współpraca z lokalnymi mediami takimi jak: Czas Ostrzeszowski, Puls Tygodnia, TV PROART, 

Radio Centrum FM, Radio SUD, Nasze Strony Ostrzeszowskie, Radio Poznań; 
 

 prowadzona współpraca zagraniczna powiatu ostrzeszowskiego. Rok 2021 był kontynuacją 
realizacji zawartych umów partnerskich z miastami: 

 Drohobycz w obwodzie Lwowskim na Ukrainie 
 Blankenburg znajdującym się w Niemieckim kraju związkowym Saksonia Anhalt  

w powiecie Harz 
 oraz z powiatem partnerskim Meissen w Niemczech, w Saksonii. 

 organizacja „Dożynek powiatowych i gminnych” 
W ubiegłym roku gospodarzem dożynek powiatowych i gminnych, które odbyły się dnia 5 
września 2021 roku była gmina Kraszewice. Gospodarzami dożynek powiatowych i gminnych 
byli – starosta Lech Janicki i wójt Kraszewic Konrad Kuświk.  
Starostowie dożynkowi to pani Agnieszka Pawlik z Bałdowic gmina Kobyla Góra oraz pan 
Leszek Jeziorny z Kraszewic. Podczas dożynek został również zorganizowany mobilny punkt 
szczepień w godzinach; 

 
 od grudnia 2020 roku powiat ostrzeszowski uczestniczy w pracach grupy roboczej 

Partnerstwa „Południe Wielkopolski Działa Wspólnie”. W efekcie ubiegłorocznych prac 
zespołu roboczego powstał „Raport diagnostyczny” wraz ze Strategią Terytorialną Południe 
Wielkopolski Działa Wspólnie. Obecnie grupa opracowuje zarys wniosku o dofinansowanie 
dotyczącego odnawialnych źródeł energii (OZE). Przystąpienie do udziału w pilotażowym 
programie rządowym polega na czynnym udziale i wykonywaniu opracowań w powołanym 
do tego celu zespole roboczym złożonym z przedstawicieli wszystkich gmin z terenu powiatu 
ostrzeszowskiego. Nazwa projektu to „Południe Wielkopolski działa wspólnie”, którego 
celem jest: 
 zainicjowanie i wzmocnienie współpracy najsłabszych gospodarczo jednostek 

samorządu terytorialnego, oraz pokazanie korzyści , jakie mogą czerpać ze wspólnych 
realizacji zadań; 

 testowanie procesu planowania strategicznego i projektowego, które zakończy się 
opracowaniem strategii terytorialnej oraz pakietem projektów kluczowych dla 
rozwoju obszaru partnerstwa; 

 opracowanie analiz, opinii i konsultacji dla projektów zidentyfikowanych przez 
partnerstwo jako kluczowe dla obszaru partnerstwa. 

Interesariuszami partnerstwa są: sołectwa, Ochotnicze Straże Pożarne, Koła Gospodyń 
Wiejskich, stowarzyszenia lokalne w tym LGD, przedsiębiorcy i ich organizacje, rolnicy i ich 
organizacje, instytucje publiczne, parafie, organizacje pozarządowe.    
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zadania promocyjne realizowane w ramach Stowarzyszenia Inicjatyw Powiatowych: 
1. projekt w ramach konkursu „małe granty” pt. „Eko grzybobranie w Przedborowie”.  

Zadanie to zrealizowano w miejscowości Przedborów, gm. Mikstat. Była to inicjatywa 
polegająca na zorganizowaniu dla 200 osób – Seniorek i Seniorów, grzybobrania połączonego 
ze zbiórką śmieci zanieczyszczających leśne drogi oraz ścieżki. Impreza odbyła się we 
wrześniu 2021 r.  
Całkowity koszt zadania – 15.464,96 zł, 
wnioskowana kwota pomocy – 15.464,00 zł; 
 

2. złożono ofertę i otrzymano dotację z Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych w 
wysokości 5.000,00 zł na  realizację zadania pn. „Losy jeńców wojennych w latach II Wojny 
Światowej” osadzonych w budynku obecnego I LO im. M.  Skłodowskiej-Curie  
w Ostrzeszowie. Projekt polegał na zorganizowaniu upamiętniającej wystawy; 
 

3. zrealizowano projekt w ramach naboru ogłoszonego przez Stowarzyszenie „Ostrzeszowska 
Lokalna Grupa Działania” pn.: „Gotowi-Do startu-Start”. W ramach projektu doposażono bazę 
sprzętową w profesjonalny system elektronicznego pomiaru czasu. Zestaw elektroniczny 
zakupu stanowi kompletny system wyposażony w urządzenia pomiarowe wraz  
z odpowiednim oprogramowaniem.  
System służy do obsługi imprez biegowych organizowanych na terenie powiatu 
ostrzeszowskiego oraz do treningu zawodników zrzeszonych w niekomercyjnych klubach 
sportowych na terenie działania OLGD.  
Całkowity koszt zadania – 27.342,00 zł, 
otrzymana kwota pomocy – 25.000,00 zł. 

 

 

POMOC SPOŁECZNA 

Pomoc społeczna w powiecie ostrzeszowskim stanowi bardzo ważny obszar związany z jego 
funkcjonowaniem. Przedsięwzięcia dotyczące pomocy społecznej, podejmowane przez powiat  
w 2021 roku dotyczyły spraw różnorodnych i realizowane były przez szereg instytucji związanych  
z tą działalnością. Dużo działań musiało być podejmowanych pod rygorem przepisów pandemicznych 
Covid-19. 
 
Głównym koordynatorem działań podejmowanych w omawianym zakresie jest Powiatowe Centrum 
Pomocy Społecznej w Ostrzeszowie.   
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Tabela nr 27. System pomocy społecznej w Powiecie Ostrzeszowskim – stan na 31 grudnia 2021 roku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POWIAT OSTRZESZOWSKI 

GMINA     CZAJKÓW 
 

GMINA 
KRASZEWICE 

 

GMINA      
MIKSTAT 

 

GMINA 
OSTRZESZÓW 

 

GMINA GRABÓW 
NAD PROSNĄ 

 

GMINA KOBYLA 
GÓRA 

 

GMINA 
DORUCHÓW 

 
Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej 
Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej 
Miejsko-Gminny 
Ośrodek Pomocy 

Społecznej 
 

Miejsko- Gminny 
Ośrodek Pomocy 

Społecznej 
 

Miejsko-Gminny 
Ośrodek Pomocy 

Społecznej 
 

Gminny Ośrodek 
Pomocy 

Społecznej 
 

Gminny Ośrodek 
Pomocy 

Społecznej 
 

Zespół 
Interdyscyplinarny 

Zespół 
Interdyscyplinarny 

Zespół 
Interdyscyplinarny 

Dzienny Dom 
Pomocy 

Społecznej 
 

Zespół 
Interdyscyplinarny 

Zespół 
Interdyscyplinarny 

Zespół 
Interdyscyplinarny 

Klub Seniora Klub Seniora Świetlice 
Środowiskowe 

 

Zespół 
Interdyscyplinarny 

 

Świetlice 
Środowiskowe 

 

Świetlice 
Środowiskowe 

 

Świetlica 
Środowiskowa 

 
Dzienny Dom 

Pomocy Społecznej 
Dzienny Dom 

Pomocy Społecznej 
Klub Seniora 

 
Świetlice 

Środowiskowe dla 
dzieci i seniorów 

 

Klub Seniora 
 

Klub Seniora 
 

Klub Seniora 
 

 Świetlica 
Środowiskowa w 

Kużnicy Grabowskiej 

Dzienny Dom 
Pomocy 

Społecznej 

Środowiskowy 
Dom Samopomocy 

 

Dzienny Dom 
Pomocy 

Społecznej 

 Środowiskowy 
Dom Samopomocy 

Środowiskowy Dom 
Samopomocy w 

Kuźnicy Grabowskiej 

 Klub Seniora  
 
 
 
 
 
 

 Dzienny Dom 
Pomocy 

Społecznej 
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Tabela nr 28. System pomocy społecznej w Powiecie Ostrzeszowskim cd. – stan na 31 grudnia 2021 roku 

 

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W OSTRZESZOWIE 
 

GMINA      
CZAJKÓW 

 

GMINA 
KRASZEWICE 

 

GMINA       
MIKSTAT 

 

GMINA OSTRZESZÓW 
 

GMINA GRABÓW 
NAD PROSNĄ 

 

GMINA  
KOBYLA GÓRA 

 

GMINA  
DORUCHÓW 

 
Rodziny zastępcze 

 
Rodziny zastępcze 

 
Rodziny 

zastępcze 
 

Rodziny zastępcze 
 

Rodziny zastępcze 
 

Rodziny zastępcze 
 

Rodziny zastępcze 
 

 Warsztat Terapii 
Zajęciowej  

Kuźnica Grabowska 

 Ośrodek Interwencji 
Kryzysowej 

 

MIESZKANIE 
CHRONIONE 

 

Warsztat Terapii 
Zajęciowej  
Pisarzowice 

Środowiskowy Dom 
Samopomocy 

Doruchów 

 Środowiskowy Dom 
Samopomocy 

Kuźnica Grabowska 

Dom Dziecka  
14 dzieci od 1 stycznia 

2022 roku 
 

Dom Pomocy 
Społecznej   

w Marszałkach 
 

Dom Pomocy 
Społecznej   

w Kobylej Górze 
 

Warsztat Terapii 
Zajęciowej 
Doruchów 

 
 Warsztat Terapii 

Zajęciowej  
Ostrzeszów 

Zakład Aktywności 
Zawodowej  

w Książenicach 
 

 

Dom Pomocy 
Społecznej   

w Kochłowach 
 
 

Dom Dziecka  
w Książenicach  

od 1 stycznia 2022 roku 
 

2 Rodzinne Domy 
Dziecka 

 

 

INNE 
Organizacje 

pozarządowe 
 

Organizacje 
pozarządowe 

 

Organizacje 
pozarządowe 

 

Organizacje 
pozarządowe 

 

Organizacje 
pozarządowe 

 

Organizacje 
pozarządowe 

 

Organizacje 
pozarządowe 
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Tabela nr 29. System pieczy zastępczej w powiecie ostrzeszowskim – stan na 31 grudnia 2021 roku 

 
Miasto i Gmina 

Ostrzeszów 
 

 
Gmina Mikstat 

 
Gmina Doruchów 

 
Miasto i Gmina Grabów 

nad Prosną 

 
Gmina Czajków 

 
Gmina Kobyla Góra 

 
Gmina Kraszewice 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

 

Asystent rodziny 
3 osoby 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrzeszowie – Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej  

Rodzinny Dom Dziecka: 
-8 dzieci   

            -6 dzieci 

Rodziny zastępcze 
  

- 13 spokrewnionych 
w tym 14 dzieci 

- 13 niezawodowych 
w tym 15 dzieci  

- 2 zawodowe w tym 
8 dzieci  

Dział Pomocy Dziecku i Rodzinie i Zespół ds. Pieczy Zastępczej 

Placówka opiekuńczo – wychowawcza typu socjalizacyjnego Dom Dziecka w Ostrzeszowie 
(28 miejsc- 28 dzieci przebywających na dzień 31.12.2021r.) 

  

Psycholog OIK oraz psycholog Działu PDiRiZ ds. PZ            Pracownicy socjalni                     Koordynatorzy Rodzinnej 

Rodziny zastępcze 
  

- 2 spokrewnione w 
tym 2 dzieci  

 
 

Asystent rodziny 
1 osoba 

Rodziny zastępcze 
  

- 1 niezawodowa w 
tym 1 dziecko  

 

Asystent rodziny 
1 osoba 

Rodziny zastępcze 
  

- 10 spokrewnionych 
w tym 11 dzieci  

- 2 niezawodowe w 
tym 2 dzieci 

Asystent rodziny 
1 osoba 

Rodziny zastępcze 
  

- 1 spokrewniona w 
tym 1 dziecko  

-2 niezawodowe w 
tym 5 dzieci  

Asystent rodziny 
1 osoba 

Rodziny zastępcze 
  

- 4 spokrewnione w 
tym  5 dzieci  

 

Asystent rodziny 
1 osoba 

Rodziny zastępcze 
  

- 1 spokrewniona w 
tym 1 dziecko 
- 2 niezawodowa w 
tym 3 dzieci 

Asystent rodziny 
1 osoba 

Od 01.01.2022r. POW  
z liczbą 14 miejsc 
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Domy Pomocy Społecznej  
Na terenie powiatu ostrzeszowskiego funkcjonują trzy domy pomocy społecznej, które spełniają 
wymogi standardu w zakresie usług opiekuńczych. 
Powiat posiada zezwolenie Wojewody Wielkopolskiego na prowadzenie Domów, przeznaczone łącznie 
dla 376 osób: 

 Dom Pomocy Społecznej w Kobylej Górze dla 156 osób dorosłych niepełnosprawnych 
intelektualnie; 

 Dom Pomocy Społecznej w Kochłowach dla 80 osób przewlekle psychicznie chorych; 
 Dom Pomocy Społecznej w Marszałkach dla 140 osób przewlekle somatycznie chorych.  

 
Decyzje kierujące osoby do Domu oraz ustalające odpłatność za pobyt w placówce wydają gminy 
właściwe dla miejsca zamieszkania osób ubiegających się o skierowania, natomiast Powiatowe 
Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrzeszowie wydaje decyzję o umieszczeniu skierowanych osób  
w Domach na terenie naszego powiatu. W przypadku braku wolnych miejsc skierowane osoby 
wpisywane są na listę osób oczekujących wraz z określeniem przypuszczalnego terminu.  
W 2021 roku wydano ogółem 89 decyzji administracyjnych dotyczących spraw DPS-ów: 

 84 decyzje o umieszczeniu osób w DPS, przedłużeniu pobytu, wygaśnięciu decyzji, uchyleniu, 
skierowaniu  lub umorzeniu postępowania, 

 5 decyzji ustalających odpłatność za pobyt w DPS mieszkańców na tzw. „starych zasadach” 
(decyzje, w których nasz powiat ustala odpłatność).   

 50 notatek służbowych dotyczących zgonów w DPS 
Na dzień 31 grudnia 2021 roku w Domach Pomocy Społecznej na terenie powiatu przebywało łącznie 
351 osób. 

Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w 2021 roku wynosił: 
 Dom Pomocy Społecznej w Marszałkach – 4.273,00 zł 
 Dom Pomocy Społecznej w Kochłowach – 4.066,00 zł 
 Dom Pomocy Społecznej w Kobylej Górze – 4.142,00 zł  

 
Tabela nr 30. Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca 2018 - 2022 

Podobnie jak w latach poprzednich, tak i w 2021 roku 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 1.278.974,28 zł. 

Działalność Domów Pomocy Społecznej w czasie epidemii wirusa SARS-CoV-2  

Lata 
Domy Pomocy Społecznej 

Marszałki Kochłowy Kobyla Góra 

2018 3.353,00 3.250,00 3.321,00 

2019 3.624,00 3.484,00 3.602,00 

2020 3.937,00 3.760,00 3.859,00 

2021 4.273,00 4.066,00 4.142,00 

2022 4 847,00 4 554,00 4 650,00 
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W związku z panującą w kraju pandemia związaną z wirusem Covid-19 sytuacja mieszkańców, 
pracowników wszystkich Domów Pomocy w 2021 roku radykalnie się zmieniła. Na podstawie ustawy 
z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych, do życia powołane zostały procedury dotyczące funkcjonowania domów pomocy 
społecznej podczas pandemii COVID-19.  
Wśród mieszkańców i pracowników były przeprowadzone wymazy. Mieszkańcy zakażeni byli 
odizolowani od  osób zdrowych. Pracownicy stosując zalecenia wynikające z procedur, pracowali  
w specjalistycznych kombinezonach w pełnym zabezpieczeniu (maseczki, gogle, ochraniacze) stosując 
zalecone środki ostrożności. Stan zdrowia mieszkańców był szczególnie monitorowany.  
Na przełomie marca/kwietnia 2021 roku w ramach Narodowego Programu Szczepień większość 
mieszkańców i pracowników Domów została zaszczepionych przeciw wirusowi SARS-CoV-2. Pozwoliło 
to wprowadzić w uzgodnieniu z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną procedury mające na 
celu zapewnienie mieszkańcom Domu Pomocy Społecznej w Kochłowach, Marszałkach i Kobylej Górze 
kontaktów ze środowiskiem zewnętrznym z zachowaniem bezwzględnego reżimu sanitarnego. 
Wdrożone zostały: 

 procedura postepowania w przypadku organizacji odwiedzin mieszkańców, 
 procedura postępowania w przypadku opuszczania terenu dps, 
 procedura postępowania w przypadku urlopowania mieszkańców. 

W listopadzie i grudniu 2021 roku mieszkańcy Domów przyjęli trzecią przypominającą dawkę 
szczepionki przeciw Covid-19.  
 
Pomimo trudności pandemicznych Dyrektorzy Domów podjęli szereg czynności podnoszących ich 
standard, mając głównie na uwadze godne warunki mieszkaniowe dla pensjonariuszy.  
Domy pozyskały materiały budowlane i remontowe od sponsorów, darczyńców, dzięki którym 
wykonali prace remontowe, bez środków z budżetu. Umiejętnie wykorzystano również pozyskane 
środki w ramach pomocy PFRON programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w 
wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”, w ramach których 
zakupiono potrzebne wyposażenie, odzież i bieliznę pościelową, a także sprzęt rehabilitacyjny, tak 
bardzo potrzebny do rehabilitacji po przebytym zakażeniu Covid-19. 
 
Środowiskowe Domy Samopomocy  
W 2021 roku na terenie powiatu ostrzeszowskiego funkcjonowały dwa powiatowe środowiskowe 
domy samopomocy: 

 w Doruchowie 30 miejsc, 
  Kuźnicy Grabowskiej 20 miejsc. 

W wyniku postępowania konkursowego zarząd powiatu w 2019 roku podpisał dwie umowy ze 
Stowarzyszeniem Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Aktywni” na prowadzenie ŚDS w Doruchowie  
i w Kuźnicy Grabowskiej na okres trzech lat od 2020 roku do 2022 roku. 
W 2021 roku Prezes Stowarzyszenia „Aktywni” wystąpiła z wnioskiem aneksowania umów w związku 
z zamiarem zwiększenia liczby osób objętych wsparciem przez Środowiskowe Domu Samopomocy  
w Doruchowie i Kuźnicy Grabowskiej. Jednak obowiązujące przepisy stanowią, że zmiana umowy nie 
może stanowić odstępstwa od parametrów merytorycznych i finansowych zleconego zadania 
określonych w ogłoszeniu o konkursie ofert na bazie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku 
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o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. 2020 poz. 1057).  Zatem zawarte 
umowy obowiązujące do końca 2022 roku, nie można zmienić poprzez zwiększenie liczby osób, a co 
za tym idzie również w wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania 
publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. 

Decyzję o skierowaniu do środowiskowych domów samopomocy wydaje Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie w Ostrzeszowie po rozpatrzeniu wniosków złożonych przez zainteresowane osoby 
za pośrednictwem właściwych dla ich miejsca zamieszkania ośrodków pomocy społecznej.  
W  2021 roku wydano 8 decyzji kierujących: 

  do ŚDS w Doruchowie –  7 
 do ŚDS w Kuźnicy Grabowskiej – 1. 

 
Warsztaty Terapii Zajęciowej 
Warsztaty prowadzone są na terenie powiatu przez Fundację Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych 
„Miłosierdzie” z siedzibą w Kaliszu.  

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. 

Łącznie w Warsztatach przebywa 140 uczestników. 
 
Na sfinansowanie kosztów działalności WTZ w 2021 roku wydatkowano kwotę 3.374.977,00 zł, w tym 
3.037.440,00 zł ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (kwota 
wskazana przez PFRON wyliczana zgodnie z rozporządzeniem w sprawie algorytmu) oraz 337.537,00 
zł z powiatu (nie mniej niż 10 % kosztów działalności). Ponadto WTZ w Kuźnicy Grabowskiej otrzymał 
środki na remont pomieszczeń w ramach Programu Wyrównywanie Różnic Między Regionami III. 

Nadzór merytoryczny nad działalnością WTZ-ów prowadzi Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  
w Ostrzeszowie.   
 
 
Tabela nr 31. Wysokość środków przekazywana na Warsztaty Terapii Zajęciowej w latach 2019-2021 
 

WTZ 

2019 2020 2021 

Środki PFRON 
Środki 

Powiatu Środki PFRON 
Środki 

Powiatu Środki PFRON 
Środki 

Powiatu 

Ostrzeszów  633.360,00 70.385,00 717.360,00 79.730,00 759.360,00 84.374,00 

Pisarzowice 542.880,00 60.323,00 614.880,00 68.335,00 650.880,00 72.320,00 

Doruchów 633.360,00 70.385,00 717.360,00 79.730,00 759.360,00 84.374,00 

Kuźnica 
Grabowska  

723.840,00 80.426,80 819.840,00 91.114,00 867.840,00 96.427,00 

RAZEM 2 533.440,00 281.519,80 2 869.440,00 318.909,00 3 037.440,00 337.537,00 
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Zakład Aktywności Zawodowej  
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. 
 
Na dzień 31 grudnia 2021 roku zakład zatrudniał 56 osób: 

 45 osób niepełnosprawnych 
 25 osób ze znacznym i stopniem niepełnosprawności 
 20 osób z umiarkowanym  

 11 pracowników personelu zakładu (w tym 5 osób na stanowiskach urzędniczych). 

Ponad 70 % osób zatrudnionych w zakładzie stanowią osoby niepełnosprawne.                          

Struktura finansowa: 
 środki finansowe otrzymane przez zakład w 2021 roku – 2.560.070,34 zł , w tym: 

 dotacja PFRON – 1.125.000,00 zł (25 000 zł x 45 pracowników niepełnosprawnych) 
 dotacja samorządu województwa – 124.965,00 zł (2.777,00 zł x 45 pracowników 

niepełnosprawnych) 
 dodatkowe środki PFRON otrzymane w trakcie roku – 385.089,00 zł  
 dofinansowanie do wynagrodzeń z PFRON (SODiR) –  217.771,48 zł  
 przychody z działalności gospodarczej – 497.103,31 zł  
 dotacja organizatora – 115.695,13 zł  
 pozostałe  –  94.446,42 zł 

W 2021 roku zakład złożył wnioski i pozyskał z samorządu Województwa Wielkopolskiego dodatkowe 
środki finansowe PFRON w wysokości 385.089,00 zł, które przeznaczone zostały w głównej mierze na 
wynagrodzenia osób niepełnosprawnych i składki od wynagrodzeń. Pozwoliło to poprawić trudną 
sytuację finansową oraz dokonać zakup samochodu osobowego dla potrzeb prowadzenia bieżącej 
działalności zakładu. 

 
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. 
 Jednostka współpracuje od wielu lat 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.  
 
W 2021 roku zakład osiągnął przychody z prowadzonej działalności gospodarczej w wysokości 
497.000,00 zł netto -wzrost o prawie 20 % w stosunku do 2020 roku.                                   
Struktura przychodów: 

 usługi pralnicze – 218.000,00 zł 

 prace z zakresu ochrony i hodowli lasu – 136.000,00 zł 

 montaż akcesoriów meblarskich – 55.000,00 zł  
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 sortowanie, pakowanie art. Spożywczych – 52.000,00 zł 

 prace porządkowe i pozostałe usługi – 36.000,00 zł. 
Mimo utrzymującego się stanu pandemii oraz zmieniającej się w trakcie roku sytuacji kadrowej 
(pracownicy niepełnosprawni – osoby z grupy wysokiego ryzyka), zakład osiągnął planowane 
przychody z prowadzonej działalności gospodarczej, w szczególności z usług pralniczych i leśnych, 
które są głównymi źródłami przychodów dla zakładu. 
 

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności  
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Ostrzeszowie prowadzi postępowania 
orzecznicze mające na celu ustalenie: 

 niepełnosprawności dla osób w wieku do 16 roku życia, 
 stopnia niepełnosprawności dla osób powyżej 16 rok życia.  

W 2021 roku do Zespołu wpłynęło ogółem 1616 wniosków o uzyskanie orzeczenia, wydano 
natomiast 1355 orzeczeń. 
W ubiegłym roku odbyło się 219 posiedzeń komisji lekarskich. 
Szczegóły: 

 przyjęte wnioski dla osób powyżej 16-go roku życia - 1465 
 przyjęte wnioski dla osób poniżej 16 roku żucia - 151 
 wydane orzeczenia dla osób powyżej 16-go roku życia - 1201 
 wydane orzeczenia dla osób poniżej 16-go roku życia - 154 

Od orzeczeń Powiatowego Zespołu wnioskodawcy przysługuje odwołanie i tak w 2021 roku do 
zespołu wpłynęło 150 odwołań, w tym:  

 w ramach samokontroli Zespół w Ostrzeszowie zmienił 5 orzeczeń 
 wojewódzki zespół uchylił: 

 w części 16 orzeczeń,  
 w całości 12 orzeczeń,  
 pozostawił bez rozpatrzenia 0 orzeczeń 
 utrzymał w mocy 102 orzeczeń 
  na rozpatrzenie czeka 14 orzeczeń 
 zgon 1  

    odwołania po terminie - 0 
    odwołania przekazane do Sądu - 1 
 

Na podstawie orzeczeń  w 2021 roku Powiatowy Zespół wydał: 
 234 legitymacje osoby niepełnosprawnej w tym: 

  dla osób powyżej 16-go roku życia - 210 
 dla osób przed 16-tym rokiem życia - 24 

 284 karty parkingowe potwierdzające niepełnosprawność ruchową. 
 
W związku z ogłoszeniem od 14 marca 2020 r. na obszarze Rzeczypospolitej stanu zagrożenia 
epidemiologicznego w sprawie przeciwdziałania rozpowszechniania się wirusa Covid-19 komisje 
orzekające Powiatowego Zespołu orzeczenia wydają na podstawie dokumentacji medycznej, bez 
obowiązkowego stawiennictwa osoby zainteresowanej. Komisje pracują zaocznie. 
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Z uwagi na powyższe, od 8 marca 2020 roku orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,      
o niepełnosprawności, 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.     
 
Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego przy PCPR w Ostrzeszowie 

Z wypożyczalni skorzystało 36 osób wypożyczając potrzebny sprzęt rehabilitacyjny na określony okres 
czasu.  
Wypożyczanie jest bezpłatne i mogą z niego skorzystać wszyscy potrzebujący mieszkańcy powiatu 
ostrzeszowskiego.   
W 2021 roku został podarowany dodatkowy sprzęt do wypożyczalni. 

 

INSPEKCJA SANITARNA I WETERYNARYJNA 

Stan sanitarny 

 

Nadzór nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 

W powiecie ostrzeszowskim 55.176 osób korzysta z wody wodociągów publicznych. 
Na terenie powiatu ostrzeszowskiego znajduje się 18 wodociągów, w tym 

 14 wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę objętych monitoringiem  
 4 inne podmioty zaopatrujące w wodę objęte nadzorem sanitarnym tj. 

 wodociąg AMI (właściciel AMI Sp. z o.o. sp.k. ul. Stara Droga 1 w Mikstacie),  
 wodociąg DROMICO (właściciel DROMICO  Sp. z o.o. sp. k  w Kaliszkowicach 

Ołobockich),  
 wodociąg SZWAGROS (właściciel SZWAGROS Masarstwo i Wędliniarstwo Sp. z o.o. ul. 

Słoneczna 11 w Kraszewicach),  
 wodociąg Zajazd „Siodło” (właściciel Zajazd „Siodło” Maciej Imieliński  w Kobylej 

Górze). 
 
W 2021 roku pobrano do badań 105 próbek wody. Przeprowadzono: 

 105 badań pod względem fizyko-chemicznym, 
 105 pod względem bakteriologicznym. 

 
Ocena jakości wody  

 Wodociągi o wydajności od 1000 do 10.000m3/d: 
 Wodociąg w Ostrzeszowie (produkcja wody 4.011 m3/d), zaopatrujący 23.792 osoby,  
 Wodociąg w Grabowie nad Prosną (produkcja wody 1.620m3/d) zaopatrujący 6.750 osób, 
 Wodociąg Mikstat (produkcja wody 1.020m3/d), zaopatrujący 3.786 osób.  
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W 2021 roku ww. wodociągi oceniono jako dobre, zarówno ze względu na jakość podawanej 
wody jak i stan sanitarno–techniczny; 

 Wodociągi o wydajności od 100 do 1.000m3/d 

 wodociągi w miejscowościach: Doruchów, Kraszewice, Czajków, Godziętowy, Kuźnica 
Grabowska, Bukownica, Kaliszkowice Ołobockie, Kobyla Góra, Mąkoszyce, Marcinki, 
Kuźnica Myślniewska.   

W roku 2021 wodę podawaną z powyższych wodociągów oceniono również jako przydatną do 
spożycia przez ludzi.  
 

Stan sanitarny obiektów użyteczności publicznej 
W 2021 roku w ewidencji Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ostrzeszowie znajdowały 
się 362 obiekty użyteczności publicznej, skontrolowano 116 obiektów. 

Z powodu ogłoszenia stanu epidemii oraz ograniczeń zawartych w   kolejnych rozporządzeniach Rady 
Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów prowadzono 
zwiększoną ilość kontroli tematycznych związanych z ograniczeniami w poszczególnych grupach 
obiektów. Kontrolowano spełnienie wymagań zawartych w aktualnych wydaniach rozporządzeń Rady 
Ministrów (tzw. kontrole covid).  

 

Tabela nr 32. Liczba kontroli w obiektach użyteczności publicznej w 2021 roku 

Nazwa obiektu 
Liczba obiektów 

wg ewidencji 
Liczba 

obiektów 
skontrolowanych 

% skontrolowanych 
obiektów 

Podmioty wykonujące działalność leczniczą 123 43 35,0 
Hotele 3 3 100 
Pensjonaty 1 1 100 
Inne obiekty, w których świadczone są usługi 
hotelarskie 

19 9 47,4 

Zakłady fryzjerskie, fryzjersko-kosmetyczne, 
kosmetyczne i odnowy biologicznej  

150 29 19,4 

Dworce autobusowe 2 2 100 
Dworce i stacje kolejowe 1 1 100 
Ustępy publiczne 3                 3 100 
Inne obiekty użyteczności publicznej 60 25 41,7 
Środki transportu - - - 
Ogółem 362 116 32,1 

 

 Podmioty wykonujące działalność leczniczą to: 

 podmioty udzielające stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych - Szpital   
w Ostrzeszowie – przeprowadzono 1 kontrolę sanitarną. 

 podmioty udzielające ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych – 26 obiektów, w 
tym:   

 przychodnie, ośrodki zdrowia, poradnie - Niepubliczne Zakłady Opieki 
Zdrowotnej - 22 obiekty  
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 laboratoria diagnostyczne – 2 obiekty 
 inne podmioty: Gabinet Opieki Paliatywnej „Dobry Samarytanin”, Punkt 

Krwiodawstwa w Ostrzeszowie – 2 obiekty 
 działalność lecznicza wykonywana w ramach praktyk zawodowych  – 96 obiektów , w 

tym: 
 gabinety indywidualnej  praktyki lekarskiej – 27 
 gabinety indywidualnej  specjalistycznej praktyki lekarskiej – 31 
 gabinety indywidualnej i grupowej praktyki pielęgniarek – 26 
 inne obiekty - gabinety fizykoterapii i medycyny naturalnej – 12 

Wszystkie te obiekty spełniają wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie 
szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu 
wykonującego działalność leczniczą, za wyjątkiem: 

 Ostrzeszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. 
 w obiekcie brak jest rezerwowego źródła zaopatrzenia w wodę 

zapewniającego  co najmniej jej 12 godzinny zapas,  
 w izbie przyjęć w pomieszczeniu higieniczno-sanitarnym przystosowanym dla 

osób niepełnosprawnych brak wyposażenia w wózek – wannę,  
 na oddziale pediatrycznym brak pomieszczeń spełniających wymagania dla  

izolatki dodatkowo wyposażonej w wentylację wymuszoną działającą na 
zasadzie podciśnienia  

 zapewnienia w pokojach łóżkowych oddziałów dostępu do łóżek z trzech 
stron w tym z dwóch dłuższych,  

 Laboratorium Analiz Lekarskich ”LABOR” w Ostrzeszowie 
 laboratorium usytuowane jest w budynku szpitala w Ostrzeszowie w 

pomieszczeniach piwnicznych o obniżonej wysokości, 
 laboratorium nie posiada własnej poczekalni, miejsce oczekiwania osób na 

pobór materiału do badań znajduje się w korytarzu ogólnym podziemia 
szpitala.  

 hotele 
 hotele i pensjonaty 

W roku 2021 nadzorem objęto 3 hotele i 1 pensjonat. Nadzorowane obiekty są w 
dobrym stanie sanitarno-technicznym, natomiast w hotelach, które posiadają własne 
pralnie, stwierdzono, że są one niefunkcjonalne ze względu na  zbyt małą ilość 
pomieszczeń i krzyżowanie się dróg czystych i brudnych. 

 inne obiekty, w których świadczone są usługi hotelarskie 
W tej grupie znajduję się  20  obiektów. W roku sprawozdawczym przeprowadzono 
10 kontroli sanitarnych.  
Stan sanitarny obiektów jest dobry.  Natomiast w obiektach, które korzystają z 
własnych pralni funkcjonalność oceniono negatywnie ze względu na małą liczbę 
pomieszczeń oraz krzyżowanie się dróg czystych i brudnych.  

 zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, tatuażu, odnowy biologicznej i inne  
Ogólna liczba zakładów 150, w tym:  

 77 zakładów  fryzjerskich,  
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 59 zakładów kosmetycznych,  
 1 zakład tatuażu,  
 6 zakładów odnowy biologicznej 
 7  innych zakładów, w których są świadczone łącznie więcej niż jedna usługa. 

Wszystkie zakłady: 
 korzystają z wody wodociągów publicznych,  
 posiadają pisemne umowy na odbiór odpadów stałych,  
 odprowadzają nieczystości płynne do kanalizacji ogólnej  
 stosują bieliznę jednorazowego użytku, nieliczne obiekty piorą bieliznę 

brudną poza zakładem  
 bielizna brudna przechowywana jest w wydzielonych, oznakowanych 

pojemnikach  
 w zakładach kosmetycznych,  w których w trakcie świadczenia usług dochodzi 

do naruszenia ciągłości tkanek stosowane są sterylne jedno lub wielorazowe 
narzędzia i przybory 

  po użyciu jednorazowe narzędzia i przybory traktowane są jako odpad 
niebezpieczny i podlegają utylizacji (zawarte umowy na odbiór odpadów 
zawarte z wyspecjalizowanymi firmami).  

 narzędzia i przybory wielokrotnego użytku poddawane są procesowi 
sterylizacji (niektóre gabinety posiadają własne autoklawy ,większość 
obiektów podpisała umowy na sterylizację z firmą zewnętrzną).   

Wszystkie zakłady posiadają pomieszczenia sanitarno-higieniczne oraz miejsca na 
odzież wierzchnią dla klientów.  

 Dworce autobusowe oraz dworce i stacje kolejowe  
W ewidencji PSSE znajdują się 2 dworce autobusowe i 1 dworzec kolejowy. Przeprowadzono 3 
kontrole sanitarne. Budynek dworca kolejowego zamykany jest w godzinach nocnych.  Nie 
posiada stałych sanitariatów, podróżni na dworcu PKP korzystają z ustępów publicznych typu 
TOI TOI.  

 Ustępy publiczne  
Na nadzorowanym terenie znajdują się 3 ustępy publiczne, w tym 2 na terenie miasta 
Ostrzeszowa, 1 w miejscowości Kobyla Góra. W roku 2021 przeprowadzono 3 kontrole. Stan 
sanitarno–techniczny tych obiektów oceniono jako dobry. 

 Inne obiekty użyteczności publicznej 
W tej grupie obiektów znajdują się: obiekty sportowe, kulturalno-oświatowe, stacje paliw, 
domy przedpogrzebowe,  cmentarze, parki, targowiska i pralnia. W ewidencji PSSE znajduje 
się 60 obiektów, w 2021 roku przeprowadzono 25 kontroli sanitarnych.  
Stan sanitarny skontrolowanych obiektów oceniono jako dobry.  

 
Nadzór nad zakładami pracy 
  Liczba zakładów objętych ewidencją – 325, w tym: 

 174 zakładów zatrudniających do 9 pracowników, 
 113 zakładów zatrudniające od 10 – 49 pracowników , 
 34 zakładów  zatrudniających od 50 – 249 pracowników , 
 4 zakłady zatrudniające powyżej 249 pracowników. 
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W 2021 roku skontrolowano 95 zakładów. 
Liczba pracowników zatrudnionych – 7796. W 2021 roku skontrolowano 3251 pracowników  
w zakładach. 
 
Najczęściej stwierdzane uchybienia w zakładach pracy : 

 brak badań i pomiarów środowiska pracy – 4 
 brak aktualnych rejestrów czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku 

pracy – 1 
 brak oceny ryzyka zawodowego – 3 
 niewłaściwy stan higieniczno-sanitarny pomieszczeń socjalnych – 3 
 brak planu działań organizacyjno-technicznych zmierzających do ograniczenia narażenia 

pracowników na hałas – 1 
 brak rejestru prac, których wykonywanie powoduje konieczność pozostawania w kontakcie z 

substancjami chemicznymi, ich mieszaninami, czynnikami lub procesami technologicznymi o 
działaniu rakotwórczym lub mutagennym – 5 

 brak rejestru pracowników, narażonych na działanie substancji chemicznych, ich mieszanin, 
czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym – 5 

 brak przekazania Wielkopolskiemu Państwowemu Wojewódzkiemu Inspektorowi 
Sanitarnemu informacji o konieczność pozostawania pracowników w kontakcie z 
substancjami chemicznymi, ich mieszaninami – 5. 

 
Jakość zdrowotna krajowych środków spożywczych 
W 2021 roku na terenie powiatu pobrano do badań 90 próbek środków spożywczych. 
Zakwestionowano 1 próbkę żywności co stanowi 1,1 % wszystkich pobranych próbek.   
Jedna próbka żywności pn.,, Mąka żytnia razowa typ 2000” została kwestionowana ze względu na 
stwierdzenie podwyższonej liczby Ochratoksyny A tj. w ilości 8,2 ± 2,5 µg/kg co jest niezgodne z 
wymaganiami zawartymi w Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1881/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. 
ustalającym najwyższe dopuszczalne poziomy niektórych zanieczyszczeń w środkach spożywczych 
(Dz. Urzędowy UE L364 z dnia 20.12.2006r. z póź. zm.) . 
 
Zakażenia koronawirusem SARS CoV-2 (Covid 19) 
W roku 2021 na terenie powiatu ostrzeszowskiego odnotowano: 

 2300 zakażeń, w tym 220 osób hospitalizowanych,  
 zgonów 74 
 kwarantanną objęto 16655 osób,  
 nadzorem epidemiologicznym 738 osób.  

Ogółem przeprowadzono 3835 wywiadów i dochodzeń epidemiologicznych oraz 31 kontroli 
dotyczących przestrzegania przepisów przeciw epidemicznych w związku ze stanem epidemii. 
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Stan weterynaryjny 

Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt i ochrona zwierząt 
Wysoce zjadliwa grypa ptaków 
Na terenie powiatu w 2021 roku łącznie stwierdzono 16 ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków  
u drobiu w okresie od marca do maja oraz w grudniu. Ogniska zlokalizowane były na terenie gminy 
Mikstat oraz Grabów nad Prosną.  
Stwierdzono chorobę w: 

 12 gospodarstwach utrzymujących kaczki i gęsi rzeźne 

 4 gospodarstwach utrzymujących kaczki i gęsi reprodukcyjne. 

Łącznie w ogniskach choroby padło i zlikwidowano 288 791 sztuk drobiu, dodatkowo w ramach 
zwalczania choroby podjęto likwidację 618 sztuk gęsi reprodukcyjnych w gospodarstwie 
kontaktowym oraz 14 816 sztuk rzeźnych w celach zapobiegawczych rozprzestrzeniania się grypy 
ptaków.  

Poszkodowane gospodarstwa otrzymały odszkodowanie i zapomogę ze środków budżetu państwa. W 
całości, za zwalczanie wszystkich ognisk ptasiej grypy (odszkodowania, zapomogi, zabijanie, 
utylizacja, usuwanie jaj) koszt tych operacji kosztował budżet państwa 10.050.000,00 zł. 

Wszystkie działania związane ze zwalczaniem grypy ptaków u drobiu na terenie powiatu przebiegały 
bardzo szybko i sprawnie. Od czasu podejrzenia do stwierdzenia choroby mijał 1 dzień, natomiast 
dalsze działania od stwierdzenia do likwidacji stada tzw. całkowitego oczyszczenia gospodarstwa 1 – 
7 dni. Należy zaznaczyć, że w całość działań zaangażowane były nie tylko siły Inspekcji 
Weterynaryjnej, ale również poszczególne służby powiatu i gmin. 

Afrykański pomór świń 
W 2021 roku na terenie powiatu nie odnotowano żadnych ognisk w gospodarstwach utrzymujących 
świnie, ani też u dzików. 
W celach prewencyjnych od 2018 roku na terenie powiatu i kraju prowadzi się coroczne kontrole 
bioasekuracji we wszystkich stadach świń. Kontrole te wykonano w 2021 roku w ilości 1057. W 
trakcie inspekcji ujawniono łącznie 267 niezgodności. W każdym przypadku wszczęto postępowanie 
administracyjne i wydano decyzje związane z przepisami prawa dotyczącymi bioasekuracji 
gospodarstw w zakresie afrykańskiego pomoru świń.  
W 2021 roku na terenie powiatu rozporządzeniem Wojewody Wielkopolskiego wprowadzono 
obowiązkowy odstrzał sanitarny dzików, mając na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się ww. 
wirusa. Koła łowieckie zrealizowały zadanie na poziomie 74% wykonania planu. 
 
Szczepienie lisów wolnożyjących przeciwko wściekliźnie 
Na terenie województwa wielkopolskiego już szósty rok nie prowadzi się szczepień lisów 
wolnożyjących przeciwko wściekliźnie. Sytuacja w powiecie w tym zakresie jest dobra. 
Na terenie powiatu ostrzeszowskiego każdego roku są zgłoszenia podejrzeń wścieklizny zwierząt, w 
2021 zgłoszeń było 41. Wszystkie na podstawie przeprowadzonych czynności urzędowych 
wykluczono. 
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W 2021 roku na terenie powiatu ostrzeszowskiego kontynuowano program zwalczania  
i monitorowania choroby Aujeszkyego u świń, którego realizację rozpoczęto w 2008 roku. W roku 
sprawozdawczym na terenie powiatu przeprowadzono badania krwi we wszystkich stadach świń tj. 
784 stadach (łącznie badaniom poddano 5062 sztuk zwierząt). 
Rok 2021 to również kontynuowanie różnych innych działań związanych ze zwalczaniem innych 
chorób zakaźnych mając na uwadze ochronę gospodarki narodowej przed ciężkimi stratami oraz 
zapewnienia bezpieczeństwa zdrowia publicznego. 
 
Bezpieczeństwo żywności zwierzęcego pochodzenia 
Jako istotne dla zapewnienia bezpieczeństwa zdrowia publicznego są podejmowane działania 
Inspekcji Weterynaryjnej na terenie powiatu w zakresie badania zwierząt rzeźnych i mięsa oraz 
nadzoru nad produkcją żywności pochodzenia zwierzęcego. 
W roku 2021 zbadanych zostało przed ubojowa 20 059 652 zwierząt, poubojowa 19 998 991 sztuk 
zwierząt, w tym 42 410 sztuki bydła, 53 533 sztuk świń, 19 902 301 sztuk drobiu oraz 666 prób mięsa 
ze świń i dzików na obecność włośni. 
Na terenie powiatu w roku 2021 uznano jako niezdatne do spożycia: 18 sztuk trzody chlewnej, 38 
sztuk bydła, 31809 sztuk kurcząt, 110912 sztuk gęsi i kaczek.   
W ramach realizacji programów wieloletnich realizowanych przez Państwowy Instytut Weterynaryjny 
– Państwowy Instytut Badawczy w Puławach w 2021 roku pobrano i zbadano 13 próbek tkanek  
i narządów zwierząt. 
Ponadto zbadano w ubiegłym roku 652 próbek w ramach urzędowego badania stanowiącego 
weryfikację badań właścicielskich z zakresu higieny procesu oraz bezpieczeństwa żywności. 
 
2021 rok to również nadzór nad podmiotami prowadzącymi działalność: 

 w zakresie uboju i rozbioru mięsa – 10 podmiotów, 
 w zakresie przetwórstwa mięsa – 6 podmiotów, 
 w zakresie przetwórstwa mleka (jako nowy podmiot, który w 2021 roku uzyskał 

zatwierdzenie warunkowe w zakresie ww. działalności) – 1 podmiot, 
 w zakresie podmiotów prowadzących działalność lokalną ograniczoną – 572 podmioty, 
 w zakresie ferm jaj konsumpcyjnych – 4 fermy, 
 w zakresie transportu produktów pochodzenia zwierzęcego – 7 podmiotów, 
 w zakresie punktów skupu dziczyzny – 2 punkty, 
 w zakresie kół łowieckich – 3 koła łowieckie, 
 w zakresie gospodarstw produkcji mleka – 382 gospodarstwa, 
 w zakresie prowadzenia rolniczego handlu detalicznego – 9 podmiotów, 
 w zakresie podmiotów prowadzących sprzedaż bezpośrednią – 83 podmioty, 
 w zakresie zakładów  będących gospodarstwami, na terenie których dokonuje się uboju 

zwierząt pochodzących z innych gospodarstw w celu pozyskania mięsa na użytek własny – 5 
zakładów. 

W trakcie nadzoru nad ww. podmiotami stwierdzono w roku sprawozdawczym systematyczną 
poprawę stanu sanitarnego zakładów poprzez ich modernizację oraz wprowadzania i utrzymanie na 
właściwym poziomie systemów zapewnienia jakości. W ramach nadzoru przeprowadzono łącznie 170 
kontroli (97 kontroli okresowych i 73 kontrole doraźne). 
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OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

 

Ogólne dane za 2021 rok 
W 2021 roku na terenie powiatu ostrzeszowskiego zanotowano 1.447 zdarzeń R (1.204 zdarzeń w 
2020 roku) 

 173 pożary P (158 w 2020 roku) 
 165 małych (150 w 2020 roku) 
 5 średnich (6 w 2020 roku) 
 2 duże (0 w 2020 roku) 
 1 bardzo duży (2 w 2020 roku) 

 1.251 miejscowych zagrożeń MZ (1.020 w 2020 roku)  
 49  małych (27 w 2020 roku) 
 1188 lokalne z tego 351 to działania związane z koronawirusem (w 2020 roku 972 

zagrożeń lokalnych, z tego 330 to działania związane z koronawirusem)  
 14 średnich (21 w 2020 roku) 

 23 alarmy fałszywe AF (26 w 2020 roku) 
 2 złośliwe (0 w 2020 roku) 
 12 w dobrej wierze (17 w 2020 roku) 
 9 instalacja (9 w 2020 roku) 

 
Wykres nr 6. Ilość zdarzeń p.poż na ternie powiatu 2016 - 2021 
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Tabela nr 33. Ilość zdarzeń w podziale na poszczególne gminy 

Lp. Gmina Pożary 
Miejscowe 

zagrożenia 

Alarmy 

fałszywe 
Razem 

1. Ostrzeszów 69 639 13 721 

2. Czajków 15 59 0 74 

3. Doruchów 20 89 1 110 

4. Grabów nad Prosną 21 109 2 132 

5. Kobyla Góra 15 190 5 210 

6. Kraszewice 13 58 0 71 

7. Mikstat 20 107 2 129 

Razem 173 1251 23 1447 

 

 

Działania KPPSP w 2021 roku 

W związku z pożarami lasów w Grecji, na prośbę premiera Grecji skierowano prośbę do Polskiego 
Rządu o pomoc w gaszeniu pożarów jakie tam występują. Polska skierowała do walki z pożarami siły i 
środki Państwowej Straży Pożarnej tj. dwa moduły GFFFV z Wrocławia i Poznania, w sumie 143 
strażaków i 46 pojazdów. W skład wielkopolskiego modułu GFFFV wchodzi 65 strażaków i 21 
pojazdów, w tym pojazdy gaśnicze, wężowe, pompy dużej wydajności, quady, zaplecze logistyczne 
oraz sprzęt łączności. 

Dziesięciu druhów Państwowej Straży Pożarnej w Ostrzeszowie weszło w skład 300-osobowego 
kontyngentu, jaki wyruszył z Polski. Grupa działała w ramach Europejskiego Mechanizmu Ochrony 
Ludności (ERCC). Polacy byli samowystarczalni pod względem logistycznym (własne namioty  
i wyżywienie) oraz medycznym (w skład grupy weszli również ratownicy medyczni).  
Misja trwała od 7 sierpnia do 1 września 2021 roku. 
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3 września 2021 roku w sali sesyjnej starostwa odbyło się spotkanie podczas, którego Starosta 
Ostrzeszowski podziękował strażakom za ciężką pracę i poświęcenie podczas walki z żywiołem  
w Grecji.  

 
Czynności kontrolno-rozpoznawcze 
W 2021 roku podczas przeprowadzonych czynności kontrolno-rozpoznawczych skontrolowano 
ogółem 78 obiektów (86 w 2020 roku) w których ujawniono 125 nieprawidłowości (98 w 2020 roku). 
Ilość skontrolowanych obiektów według grup obiektów oraz stwierdzonych nieprawidłowości 
przedstawia się następująco: 

Tabela nr 34. Ilość skontrolowanych obiektów według grup obiektów oraz stwierdzonych nieprawidłowości  

Grupa obiektów Obiekty skontrolowane 
Obiekty ze 

stwierdzonymi 
nieprawidłowościami 

Ujawnione 
nieprawidłowości 

Obiekty użyteczności 
publicznej 

31 24 64 

Obiekty zamieszkania 
zbiorowego 

7 2 14 

Budynki mieszkalne 
wielorodzinne 

5 2 2 

Obiekty produkcyjne  
i magazynowe 

27 13 45 

Gospodarstwa rolne 1 0 0 
Lasy 7 0 0 
Ogółem 78 41 125 
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Prewencja społeczna 

Tabela nr 35. Akcje prewencji społecznej podjęte przez KPPSP w 2021 roku 

Lp. Akcja prewencji społecznej Podjęte działania Adresaci 

1. 

#SzczepimySię z OSP Informacje z mediach  
oraz na stronie Komendy 
Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej  
w Ostrzeszowie 

Mieszkańcy powiatu 

2. 

Czad i ogień. Obudź czujność Informacje z mediach  
oraz na stronie Komendy 
Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej  
w Ostrzeszowie 

Uczniowie szkół, mieszkańcy 
powiatu kępińskiego, 
przedstawiciele samorządów  

3. 

Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą Informacje z mediach  
oraz na stronie Komendy 
Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej  
w Ostrzeszowie 

Uczniowie szkół, osoby 
wypoczywające nad wodą 

4. 

STOP wypalaniu traw Informacje z mediach  
oraz na stronie Komendy 
Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej  
w Ostrzeszowie 

Uczniowie szkół, mieszkańcy 
powiatu ostrzeszowskiego, 
rolnicy 

5. 

Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa Informacje z mediach  
oraz na stronie Komendy 
Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej  
w Ostrzeszowie 

Mieszkańcy powiatu 
ostrzeszowskiego 

6. 

Bezpieczeństwo pożarowe w rolnictwie Informacje z mediach  
oraz na stronie Komendy 
Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej 
w Ostrzeszowie 

Rolnicy  

7. 

Bezpieczne ferie, bezpieczne wakacje Informacje z mediach  
oraz na stronie Komendy 
Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej  
w Ostrzeszowie 

Dzieci i młodzież  

8. 

Bezpieczna szkoła Informacje z mediach  
oraz na stronie Komendy 
Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej  
w Ostrzeszowie 

Dzieci i młodzież  
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Zakupy pojazdów na potrzeby KPPSP  

9 stycznia 2021 roku Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ostrzeszowie, pozyskała 
lekki samochód specjalny typu Bus Fiat Scudo, który służy do przewozu strażaków oraz niezbędnych 
materiałów do prowadzenia działań ratowniczych. 

 

 

W miesiącu listopadzie 2021 roku KPPSP w Ostrzeszowie pozyskało średni samochód ratowniczo-
gaśniczy kategorii terenowej do gaszenia pożarów w trudno dostępnym terenie na podwoziu IVECO 
EUROCARGO. Samochód karosowała i dostarczyła firma MOTOTRUCK. Zakup pojazdu w kwocie 
1.215.240,00 zł został sfinansowany w ramach projektu: „Usprawnienie systemu ratownictwa w 
transporcie kolejowym etap I”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu 
Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020.  
Pojazd wyposażony jest w zbiornik wodny o pojemności 2500l, zbiornik środka pianotwórczego o 
pojemności 250 l oraz dodatkowy zbiornik środka pianotwórczego do systemu piany sprężonej o 
pojemności 100l. Autopompa o wydajności 3700 l/min dodatkowo wyposażona jest w system piany 
sprężonej Powietrze-Woda Piana. Pojazd posiada pełne wyposażenie, w tym między innymi: sprzęt i 
armaturę do podawania wody i piany, aparaty ochrony dróg oddechowych, zestaw do udzielania KPP, 
radiotelefony, latarki, sprzęt oświetleniowy, pilarki spalinowe do drewna, podręczny sprzęt burzący. 
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BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 

OCENA PRACY SŁUŻBY KRYMINALNEJ 

Ogólna charakterystyka przestępczości 
W 2021 roku wszczęto ogółem 896 (w ubiegłym roku 797) postępowań przygotowawczych, co dało 
dynamikę wszczęć na poziomie 112,3%  i stwierdzono wzrost  przestępstw stwierdzonych.  
W analizowanym roku stwierdzono 793 przestępstw, tj. o 7 więcej niż w roku 2020. Wykrywalność 
ogólna w 2021 roku ukształtowała się na poziomie 77,2%, gdzie w roku poprzednim wyniosła 78,2%, 
co daje spadek wykrywalności o 1%. 

 

Przestępczość pospolita 
 w zakresie przestępczości pospolitej wszczęto ogółem 92 (w roku poprzednim 112 tj. o 20 

postępowań przygotowawczych mniej, w toku których stwierdzono łącznie 96 (w poprzednim 
roku 144) przestępstwa pospolite.  
Wykrywalność tych przestępstw ukształtowała się na poziomie 65,6% i jest o 1,7 % wyższa niż 
w 2021 roku; 

 w roku 2021 odnotowano spadek przestępstw z kategorii kradzieży z włamaniem do 
obiektów. Wszczęto 15 postępowania przygotowawcze tj. o 19 mniej  niż  w 2020 roku.  
W tej kategorii wykrywalność ukształtowała się na poziomie 63,2%, tj. wyższa o 2,2 % niż  
w 2020 roku; 

 w zakresie zwalczania przestępczości narkotykowej w minionym roku wszczęto łącznie 58 
postępowań przygotowawczych tj. o 23 postępowania więcej   niż 2020. Wzrosła też ilość 
ujawnionych czynów z 111 w roku 2020 do 147 w roku 2021;   

 w prowadzonych postępowaniach zabezpieczono łącznie 4098,50 gram narkotyków ( w 2020 
roku  3875,20 gram) tj. o 223,30  gram narkotyków więcej. 

Nie ujawniono przypadków wprowadzania do obrotu dopalaczy. 

 
Przestępczość gospodarcza 
W 2021 roku na terenie powiatu ostrzeszowskiego wszczęto łącznie 204 (w 2020 roku 121) 
postępowań przygotowawczych o charakterze gospodarczym, co dało dynamikę wszczęć na poziomie 
168,6 %. Jednocześnie stwierdzono 147 przestępstw gospodarczych i korupcyjnych. 
Wykrywalność w tej kategorii przestępczości wyniosła  29,17%. 
 

Ocena pracy w siedmiu podstawowych kategoriach przestępczości 
System oceny efektywności pracy kryminalnej jednostek Policji w województwie wielkopolskim 
dotyczyła także siedmiu kategorii przestępstw najbardziej uciążliwych dla społeczeństwa. Do tych 
kategorii zalicza się: 

 rozboje i wymuszenia rozbójnicze, 
 bójki i pobicia, 
 kradzieże z włamaniami, 
 kradzieże cudzej rzeczy, 
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 kradzieże samochodów, 
 uszkodzenia mienia, 
 uszkodzenia ciała. 

Dla powiatu ostrzeszowskiego liczba zaistniałych przestępstw w podziale na ww. kategorie 
przedstawia tabela poniżej 

 

Tabela nr 36. Liczba zaistniałych przestępstw 2020 - 2021 

 Liczba zaistniałych 
przestępstw 

Dynamika Wykrywalność Wzrost/ 
Spadek 

2020 2021 2020/2021 2020 2021 2020/2021 
 
Rozboje 

0 0 - - - - 

Bójki i pobicia 1 0 - - - - 
Kradzieże z 
włamaniami 

34 15 44,1% 61,0% 63,2% + 2,2% 

Kradzieże 
cudzej rzeczy 

47 50 106,4% 62,7% 63,0% + 0,3% 

Kradzieże 
samochodów 

1 0 0 _ 100% 100% 

Uszkodzenia 
mienia 

26 23 88,5 63,64% 66,7% 3,1% 

Uszkodzenia 
ciała 

4 4 100% 100% 100% Bez zmian 

 

 
Nieletni 
W Komendzie Powiatowej Policji w Ostrzeszowie funkcjonuje Zespół ds. Nieletnich i Patologii, w skład 
którego wchodzi 5 funkcjonariuszy. Policjanci realizują czynności służbowe mające na celu 
przeciwdziałanie przestępczości oraz demoralizacji osób nieletnich. 
 
Na terenie powiatu ostrzeszowskiego w minionym roku zarejestrowano łącznie:  

 25 (8 w 2020 roku) czynów karalnych popełnionych przez 23 (11 w 2020 roku) osób 
nieletnich, z czego: 
 10  to przestępstwa (2 w 2020 roku), 
 15 to wykroczenia (6 w 2020 roku). 

 37 informacji do Sądu Rodzinnego i Nieletnich w zakresie przejawiania przez nich zachowań 
demoralizacyjnych; 

 ujawniono 15 nieletnich będących pod wpływem alkoholu oraz 3 będących pod wpływem 
środków odurzających.  

W ww. sprawach powiadomiono Sąd Rodzinny i Nieletnich zgodnie z właściwością miejscową 
sprawców. 

KPP w Ostrzeszowie na bieżąco prowadzi współpracę z palcówkami szkolno-edukacyjnymi na terenie 
powiatu. W minionym roku przeprowadzono łącznie 106 spotkań, były to spotkania z dziećmi  
i młodzieżą w wieku szkolnym oraz z pedagogami. 
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Profilaktyka społeczna 
Profilaktyka społeczna którą realizuje Komenda Powiatowa Policji w Ostrzeszowie, to programy 
prewencyjne ukierunkowane na poprawę bezpieczeństwa na terenie powiatu ostrzeszowskiego.  
W ramach programów prewencyjnych „Razem Bezpieczniej”, „Bezpieczna i przyjazna szkoła”, 
„Bezpieczne życie seniorów” „Bezpiecznie to wiedzieć i znać” oraz działając w ramach obszarów 
zagrożeń przeprowadzano w okresie od stycznia do grudnia 2021: 

 spotkania z dziećmi i młodzieżą szkół podstawowych, gimnazjów w ramach edukacji dla 
bezpieczeństwa w ruchu drogowym, bezpieczeństwa w czasie wolnym (ferie), 

 spotkania z uczniami szkół podstawowych w ramach projektu KWP w Poznaniu pt. „Dopalacze 
niszczą życie” z wykorzystaniem lekcji multimedialnej, 

 spotkania z młodzieżą szkół średnich w ramach edukacji dotyczącej szkodliwości zażywania 
środków odurzających, handlu ludźmi, bezpieczeństwa w ruchu drogowym, 

 spotkania z seniorami, 
 spotkania z mieszkańcami powiatu ostrzeszowskiego (Rady Dzielnicy, zebrania sołeckie). 

 
Na spotkaniach poruszano tematykę dotyczącą: 

 bezpieczeństwa w ruchu drogowym, 
 bezpieczeństwa w szkole, w tym kwestię dotyczącą cyberzagrożeń oraz szkodliwości środków 

odurzających, hejtu, przemocy rówieśniczej oraz odpowiedzialności prawnej nieletnich, 
 bezpieczeństwa w miejscu publicznym oraz w miejscu zamieszkania, w tym przemocy  

w rodzinie, 
 bezpieczeństwa seniorów, w tym metod działania sprawców przestępstw, 
 promowanie, omawianie online narzędzi pomocniczych w postaci Krajowej Mapy Zagrożeń 

Bezpieczeństwa oraz aplikacji „Moja Komenda”. 
 
Z uwagi na pandemię nie przeprowadzono debat społecznych.  

 

Krajowe Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. 
Od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku na terenie powiatu ostrzeszowski odnotowano naniesienie na 
Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa 214 zagrożeń z potwierdzalnością na poziomie 41,59 %.  
Z ogólnej liczby naniesionych zagrożeń na mapie najwięcej to: 

 89 z kategorii przekraczanie dozwolonej prędkości, 
 42 z kategorii niewłaściwa infrastruktura drogowa, 
 13 z kategorii nielegalne rajdy samochodowe, 
 6 z kategorii wałęsające się bezpańskie psy, 
 6 z kategorii zła organizacja ruchu drogowego, 
 6 z kategorii spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych, 
 24 z kategorii nieprawidłowe parkowanie, 
 5 z kategorii akty wandalizmu, 
 5  z kategorii dzikie wysypiska śmieci, 
 4  z kategorii grupowanie się małoletnich zagrożonych demoralizacją, 
 z kategorii miejsca niebezpieczne na wodach, 
 2  z kategorii niszczenie zieleni, 
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 2  z kategorii miejsca niebezpiecznej działalności rozrywkowej, 
 z kategorii zdarzeń z udziałem zwierzyny leśnej, 
 3 z kategorii znęcania się nad zwierzętami, 
 3 z kategorii poruszanie się quadami po terenach leśnych, 
 2 z kategorii używanie środków odurzających. 

Z siedmiu gmin znajdujących się na terenie powiatu ostrzeszowskiego największą „aktywność”  
w nanoszeniu zagrożeń w KMZB wykazują mieszkańcy gminy Ostrzeszów (65 naniesień) co jest wprost 
proporcjonalne do ilości  mieszkańców przebywających na tym terenie, następnie na terenie gm. 
Kobyla Góra (38 naniesień), gm. Grabów nad Prosną (62), gm. Doruchów (5), Kraszewice (12), Czajków 
(6), gm. Mikstat (26).  
 
Od początku funkcjonowania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa naniesiono 1376 zagrożeń. 
 
Analiza stanu bezpieczeństwa na drogach w 2021 roku 
Rok 2021 w stosunku do roku 2020 charakteryzował się: 

 spadkiem ilości  wypadków drogowych z 31 do 29                                     
 wzrostem ilości wypadków ze skutkiem śmiertelnym z 4 do 7    
 wzrostem ilości osób zabitych z 5 do 7      
 spadkiem ilości osób rannych z 34 do 29      
 wzrostem ilości kolizji drogowych z 463 do 495     

 
 
Tabela nr 36. Rozkład zdarzeń drogowych w rozbiciu na poszczególne miesiące ( dynamika w % )  
 

  WYPADKI ZABICI RANNI KOLIZJE 

2020 2021 Dyn 
(%) 

2020 2021 Dyn 
(%) 

2020 2021 Dyn 
(%) 

2020 2021 Dyn 
(%) 

Styczeń     2 1 -50 0 1 100 2 0 -200 37 29 -28 
Luty        2 1 -50 0 0 0 2 1 -50 40 27 -32 
Marzec      3 0 -300 0 0 0 3 0 -300 36 51 42 
Kwiecień    2 3 50 1 2 50 3 1 -66 24 26 8 
Maj         3 5 66 0 0 0 3 5 66 35 51 46 
Czerwiec    2 4 100 0 2 200 2 5 150 39 45 15 
Lipiec      3 3 0 1 1 0 3 3 0 40 37 -7 
Sierpień    6 3 -50 3 1 -200 5 3 -66 45 42 -7 
Wrzesień    2 3 33 0 0 0 3 3 0 45 42 -7 
Październi
k 

3 2 -33 0 0 0 3 3 0 40 47 29 

Listopad    2 3 33 0 0 0 3 4 33 35 50 43 
Grudzień    1 1 0 0 0 0 2 1 -50 47 48 2 
OGÓŁEM 31 29 -6 5 7 40 34 29 -15 463 495 7 

 
Analizując powyższe dane należy uznać, że w 2021 roku w stosunku do roku ubiegłego spadła o 2 ilość 
wypadków drogowych i spadła o 5 ilość osób rannych.  
Ilość wypadków ze skutkiem śmiertelnym wzrosła o 3, w których zginęło więcej o 2 osoby  
w porównaniu z rokiem ubiegłym.  
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Największe zagrożenie na drodze wystąpiło w miesiącach wiosennych i letnich tj. kwietniu, maju  
i czerwcu, gdzie zaistniało maksimum wypadków drogowych, w których najwięcej osób, w skali całego 
roku, straciło życie i zostało rannych.  
W okresie tym panowała bardzo dobra pogoda, która powodowała, że kierujący poruszali się ze 
zwiększoną prędkością, co w konsekwencji doprowadziło do wypadków drogowych. 
 

Działania wydziału ruchu drogowego   
W 2021 roku  policjanci Wydziału Ruchu Drogowego uzyskali następujące efekty w służbie : 
                   2020 rok           2021 rok 

 legitymowano osób     8.626  9.860 
 kontrolowano pojazdów       7.195               9.079 
 ujawniono wykroczeń     5.398               7.566 
 zastosowano pouczeń     822  1.722 
 nałożono mandatów karnych    4.402    5.629 
 skierowano wniosków o ukaranie do sądu  174  215 
 zatrzymano dowodów rejestracyjnych   552  664 
 zatrzymano praw jazdy     190  170 
 poddano badaniu kierujących na zawartość alkoholu 8.783  10.122 

 
Przekroczenia prędkości powyżej 50 km/h w obszarze zabudowanym 
W związku z wejściem w życie 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 2021 roku za tego typu wykroczenie zatrzymano łącznie 106 praw 
jazdy, gdzie w roku 2020 zatrzymano ich 129. 
Ujawniono także 9 przypadków nie stosowania się do decyzji administracyjnej Starosty o cofnięciu 
uprawnień do kierowania pojazdami – art. 180a kk  (w roku 2020 było ich 4).   
 

Elementy odblaskowe 
Mając na uwadze troskę o poprawę bezpieczeństwa pieszych, w związku z wejściem w życie w dniu 31 
sierpnia 2014 roku przepisów zobowiązujących pieszych do używania elementów odblaskowych poza 
obszarem zabudowanym po zmierzchu, w 2021 roku policjanci Komendy Powiatowej Policji  
w Ostrzeszowie po przeprowadzonej kampanii informacyjnej o zmianie przepisów przystąpili do 
kontroli sposobu ich egzekwowania ujawniając 44 przypadków niestosowania elementów 
odblaskowych. W 2020 roku ujawniono 16 takich przypadków. 
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INFRASTRUKTURA DROGOWA 

 
Powiat Ostrzeszowski w 2021 roku administrował  siecią drogową o długości 261 209 km , wraz z 14 
obiektami mostowymi, 181 przepustami i zapleczem drogowym,  
 

I. ZADANIA  INWESTYCYJNE  - 7.913.000,00 tys. zł  
Budowa chodników  w poszczególnych gminach:  412.000,00 zł 

 chodnik droga powiatowa nr 5590P w m. Czajków o dł. 126 mb. – 98.000,00 zł, 
dofinansowanie U.Gm. Czajków 50.000,00 zł, 

 chodnik droga powiatowa nr 5596P w m. Marszałki  o dł.  100 mb. – 100.000,00 zł  
(w tym powiat 50.000,00 zł), 

 chodnik droga powiatowa nr  5585P w m. Renta - Kraszewice o dł. 173 mb. – 
99.000,00 zł, dofinansowanie U.Gm. Kraszewice 50.000,00 zł, 

 chodnik droga powiatowa nr 5313P w m. Kaliszkowice  o dł. 288 mb. – 115.000,00 zł, 
dofinansowanie z U.M.iGm. Mikstat 60.000,00 zł. 

 
Realizacja zadań dofinansowanych z Funduszu Dróg Samorządowych 6.878 km na wartość 
4.690.000,00 zł, w tym dofinansowanie – 1.647.000,00 zł 

 przebudowa drogi 5587P Grabów – Osiek  III etap dł. odc. 0.784 km, wartość zadania 
645.000,00 zł w tym dofinansowanie 322.000,00 zł, 

 remont drogi 5599P Doruchów – Kępno, dł. odc. 1.075 km, wartość  zadania 
553.000,00 zł w tym dofinansowanie 270.000,00 zł, 

 remont drogi 5574P Mikstat – Ostrzeszów, dł. odc. 3.991 km,  wartość  zadania 
1.747.000,00 zł w tym dofinansowanie 874.000,00 zł, 

 remont drogi powiatowej 5585P Palaty – do granicy województwa dł. odc. 1.028 km                                   
wartość zadania 1.745.000,00 zł, w tym dofinansowanie 181.000,00 zł. 

 
Realizacja inwestycji – 2.811.000,00 zł 

 przebudowa drogi 5587 Grabów – Osiek  w m. Zawady – 485.000,00 zł 
dofinansowanie z U.M.iGm. Grabów nad Prosną w kwocie 220.000,00 zł; 

 przebudowa dróg powiatowych – 2.165.000,00 zł: dofinansowanie z FIL 500.000,00 
zł, U.Gm. Czajków 225.000,00 zł, U.Gm. Doruchów 50.000,00 zł, U.Gm. Kobyla Góra 
200.000,00 zł, U.M.iGm. Ostrzeszów 255.000,00 zł 
 Czajków – Klonowa – 1.050 km 
 5590 Czajków – Biadaszki – 1.500 km 
 5579 K.Góra – Parzynów – 2.400 km 
 5583 Siedlików– Kaliszkowice – 1.730 km 
 5583 Kaliszkowice Kal. – 0.800 km 
 5582 Kotłów - Kaliszkowice K.-  0.700 km 
 5598 Przytocznica – Bukownica 0.660 km 
 5599 Kępno – Doruchów – 0.210 km 

 dokumentacje techniczne – 5574 Rejmanka chodnik – 11.000,00 zł 
  zakup kosiarki wysięgnikowej – 116.000,00 zł 
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 zakup frezarki do poboczy i odmularki rowów – 34.000,00 zł 
 

Uzyskano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg III edycja – w kwocie 
474.000,00 zł do zadań o wartości 592.000,00 zł, w tym: 

 poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na wyniesionych przejściach dla pieszych 
na drodze powiatowej nr 005611 ulica Łąkowa w Ostrzeszowie wraz z wyniesionym 
skrzyżowaniem i przejściem dla pieszych na ul. Sportowej – wartość zadania 
394.000,00 zł  w tym dofinansowanie  315.000,00 zł (realizacja 2021 – 2022 rok), 

 poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na wyniesionym przejściu dla pieszych na 
drodze powiatowej nr 005611 ulica Łąkowa w Ostrzeszowie – wartość zadania 
199.000,00 zł, w tym dofinansowanie  159.000,00 zł (realizacja 2021 – 2022 rok). 

 
Złożono wnioski o dofinansowanie z programu POLSKI ŁAD: 

 modernizacja nawierzchni drogi powiatowej 5585P Palaty do granicy województwa  
na dł. 12.367 km, wartość   inwestycji 13.965.026,00 zł, 

 modernizacja dróg powiatowych 5333P Przygodziczki – Biskupice Zabaryczne, 5580P 
Ostrzeszów – Turze, 5576P Ostrzeszów – Doruchów  na dł. 18.196 km, wartość  
inwestycji 16.690.000,00 zł. 

 
Złożono wniosek o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg  
na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej 5587P Grabów – Osiek” w km 6+430 do km 8+650 
dł. odc. 2.220 km – wartość  2.067.000,00 zł. 

 
II. ZADANIA REMONTOWE NA DROGACH POWIATOWYCH – 130.000,00 zł 

Remont masą na gorąco: 
 5580 Olszyna, 
 5595 Tokarzew,  
 5591 Bobrowniki - Plugawice,  
 5593 Wygoda Plugawska – Morawin. 

 
III. ROBOTY BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA ZLECONE –  365.000,00 zł, w tym: 

1. oczyszczanie dróg i ulic po zimie (Ostrzeszów, Mikstat) 45.000,00 zł; 
2. oznakowanie 49.000,00 zł: 

 malowanie przejść dla pieszych i pasów segregacyjnych 24.000,00 zł 
 zakup znaków i pochodnych 25.000,00 zł;  

3. odwodnienie 19.000,00 zł 
 rura kanalizacyjna, wpust uliczny 5587 Zawady – 16.000,00 zł, 
 oczyszczenie kratek ściekowych, ul. Zamkowa, Łąkowa, Piastowska – 3.000,00 zł; 

4. utrzymanie zieleni w Ostrzeszowie (koszenie trawników, koszenie rowów,  
podcinanie gałęzi drzew) 42.000,00 zł; 

5. remont zatoki autobusowej  5587 – 10.000,00 zł; 
6. remont drogi 5599 – 6.000,00 zł; 
7. remont drogi 5340 i przepustu – 20.000,00 zł; 
8. remont drogi i przepustu  5578 – 21.000,00 zł; 
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9. remont chodnika  5574 – 10.000,00 zł; 
10. remont zjazdu w m. Parzynów – 5.000,00 zł; 
11. nasadzenie drzew 48 szt. – 7.000,00 zł; 
12. ustawienie wiaty przystankowej – 12.000,00 zł; 
13. wyniesienie punktów geodezyjnych – 5.000,00 zł;  
14. przeglądy szczegółowe dróg  i mostów – 40.000,00 zł; 
15. projekty organizacji ruchu – 24.000,00 zł; 
16. mapy do celów projektowych – 7.000,00 zł; 
17. nadzory budowlane – 24.000,00 zł. 
 

Roboty dodatkowe i konserwacyjne – 18.000,00 zł 
 remont pomieszczeń sanitarnych Oddział Drogowy Grabów nad Prosną – 13.000,00 zł; 
 zakup klimatyzacji do ciągnika PRONAR – 5.000,00 zł. 

 
IV. ROBOTY BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA DRÓG WYKONANE SIŁAMI OBWODU DROGOWEGO  

W GRABOWIE WÓJTOSTWO   
1. Remont bieżący nawierzchni w tym : 

 remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznej dróg masą bitumiczną na zimno  
– 687 m2, 

 remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznej dróg przy użyciu emulsji asfaltowej  
i grysów – 37.720 m2,    

 naprawa dróg gruntowych tłuczniem i żwirem – 1.982 m2,  
 naprawa chodników z kostki – 42 m2. 

2. Pobocza 
 koszenie poboczy – 882 km, 
 wyrównanie , naprawa poboczy  ziemią i rumoszem bitumicznym – 2.705 m2, 
 odmulenie rowów, oczyszczenie rowów – 140 mb;  
 wykonanie przecinek w poboczu - 8  sztuk, 
 ścinka pobocza – 180 mb 

3. Zadrzewienie: 
 prześwietlanie drzew przywrócenie skrajni pionowej – 802 sztuk, 
 wycinka krzewów na długości łącznej  16.58 km,  
 wycinka krzewów przy znakach – 48 m2, 
 frezowanie pni –  99 sztuk, 
 cięcie gałęzi rębakiem na długości łącznej 15.312 km,  
 usunięcie wiatrołomów – 21 sztuki, 
 sprzątanie konarów drzew z pasa drogowego – 1185 m2.  

4. Oznakowanie: 
 ustawienie znaków pionowych – 229 sztuk,  
 wymiana słupków – 118 sztuk, 
 ponowne przykręcenie urwanych znaków – 85 sztuk, 
 ustawienie pachołków – 2 sztuki, 
 ustawienie lustra – 2 sztuki, 
 przywracanie widoczności znaków pionowych – 67 sztuk, 
 malowanie znaków – 20 sztuk. 
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5. Odwodnienie pasa drogowego: 
 udrożnienie przepustu – 6 sztuk, 
 koszenie chwastów przy poręczach  – 5.240 m2 
 naprawa uszkodzonych przepustów –  3 sztuki, 
 oczyszczenie kratek ściekowych  – 52 sztuk, 
 wymiana kratki ściekowej – 1 sztuka, 
 naprawa studni kanalizacyjnej -1 sztuka, 
 zamiatanie grysu z nawierzchni - 206 m2. 

 
V. ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG  

Podobnie jak w latach ubiegłych całokształt robót zimowego utrzymania dróg prowadził  
Obwód Drogowy w Grabowie Wójtostwie. Zimowe utrzymanie dróg  prowadzone było III, 
IV,V i VI standardzie.  
Prace w okresie zimowym miały na celu zmniejszenie lub ograniczenie zakłóceń ruchu 
drogowego wywołanych czynnikami atmosferycznymi. Brano pod uwagę, że wydatkowane na 
zimę środki nie wpływają na podniesienie wartości dróg ani ich stanu,  a przekroczenie 
planowanych środków uszczupla nakłady przeznaczone na letnie utrzymanie dróg, dlatego 
oszczędnie gospodarowano tymi środkami. Dyżury pełnione były całodobowo. 

 Do tego zadania wykorzystano własny sprzęt i pojazdy tj. samochód Star z piaskarką, 
dwa ciągniki z pługami, 1 piaskarkę ciągnikową oraz ładowarkę.  

 Podpisano umowy na wynajem 21 nośników transportowych (samochodowe i 
ciągnikowe) do posiadanego sprzętu  odśnieżnego, piaskarki samochodowe  7 sztuk + 
pług, Piast 1 sztuka,  oraz 15 ciągników z pługami odśnieżnymi (pługi wykonawcy), 
oraz ciężki sprzęt do odśnieżania zasp: równiarka 2 sztuka, spycharka 1 sztuka, 
ładowarka 1 sztuka.  

 Do zwalczania śliskości zimowej w roku 2021 sporządzono 1.859 ton mieszanki piasku 
z solą 10%. Mieszanka piasku z solą  przygotowywana była własnymi siłami na 
specjalnie przygotowanym do tego celu placu w Oddziale Drogowym w Grabowie 
Wójtostwo. 
Zużycie mieszanki kształtowało się następująco: 

 od stycznia do grudnia 2022 roku – 1.121 ton,   
 zapas 680 ton na rok następny. 

 Koszty akcji zimowej od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku  – 331.000,00 zł, w tym: 
 zakup piasku 1679 ton – 46.000,00 zł, 
 zakup soli 175 ton – 59.000,00 zł, 
 wartość usług obcych – 212.000,00 zł. 

 Posypywanie  i odśnieżanie dróg wykonane siłami  obwodu drogowego 
 samochód STAR z piaskarką – 2.957 km, 
  ciągnik PRONAR, C4011 (pług, piaskarka PIAST) 388 godzin pracy, 
 praca ładowarki własnej -  133 godzin pracy, 
 po stronie powiatu: mieszanka piasku z solą , załadunek, pługi, 2 piaskarki 

 Zlecone   
 samochody ciężarowe – 14.413 km, 
 ciągnik z pługiem – 349 godzin pracy, 
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 ładowarka obca - 5 godzin. 
 
VI. ZAKUPY MATERIAŁÓW DROGOWYCH 195.000,00 zł 
 emulsja asfaltowa do remontów cząstkowych nawierzchni 57 t –  101.000,00 zł,  
 mieszanka min. asfaltowa na zimno  do remontów naw. Bitumicznych 66 t – 38.000,00 zł,  
 grys  frakcji 2-5  do remontów naw. bitumicznych : – 321 t – 13.000,00 zł,  
 grys frakcji 8-11 do remontów naw. bitumicznych :  – 76 t –  34.000,00 zł,  
 tłuczeń, kruszywo 650 t –  40.000,00 zł. 

 

 

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 2021 roku było udzielanie świadczeń zdrowotnych służących 
zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawianiu zdrowia społeczeństwa. 
 
W skład Spółki w ubiegłym roku wchodziły następujące jednostki organizacyjne: 
1. Szpital:  

 Oddział Wewnętrzny  
 Oddział Chirurgiczny  
 Oddział Ginekologiczno-Położniczy  
 Oddział Pediatryczny 
 Oddział 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. 
6.Pracownia RTG. 
7.Pracownia Tomografii Komputerowej. 
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SZPITAL 
LECZNICTWO STACJONARNE 

Oddział chirurgiczny 
Oddział dysponuje: 
20 łóżkami w tym 3 łóżkami pooperacyjnymi monitorowanymi, ma do dyspozycji Blok 
Operacyjny. Posiada salę pooperacyjną. Dysponuje dwoma gabinetami zabiegowymi.  
W roku 2021 przyjętych było 485 pacjentów (227mniej w stosunku do roku ubiegłego).  

 
Oddział wewnętrzny 
Oddział posiada w swoich strukturach 27 łóżka w tym 4 łóżkową salę intensywnego nadzoru 
kardiologicznego. Odział dysponuje jednym gabinetem diagnostyki kardiologicznej, gdzie 
wykonuje się USG serca (w tym badanie dopplerowskie kolorowe).  
W 2021 roku w Oddziale leczonych było 813 pacjentów (mniej o 72 pacjentów w stosunku do 
roku ubiegłego). 

 
Oddział ginekologiczno-położniczy  
Oddział posiada w swoich strukturach 21 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 2021 roku leczono 558 pacjentki (mniej o 684 niż w 2020) i odbyło się 380 porodów. 

 
Oddział pediatryczno-noworodkowy  
Oddział składa się z dwóch części: pediatrycznej i noworodkowej. Posiada 30 łóżek: 14 łóżek 
pediatrycznych, 16 noworodkowych i 3 inkubatory.  
Ponadto odcinek dysponuje 2 salami obserwacyjnymi i stanowiskami inkubatorowymi. 
Wyposażony jest w nowoczesny sprzęt, miedzy innymi dzięki Wielkiej Orkiestrze Świątecznej 
Pomocy.  
W 2021 roku leczonych było 626 dzieci (410 w 2020 roku i 380 noworodków (518 w 2020). 

 
Oddział Medycyny Paliatywnej  
Oddział Medycyny Paliatywnej posiada w swoich strukturach 26 łóżka dla osób 
wymagających paliatywnej opieki i leczenia.  
W 2021 roku przebywało w nim 116 chorych (mniej o 28 chorych niż w roku ubiegłym).  

 
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy  
Zakład dysponuje 30 łóżkami dla osób wymagających długoterminowej opieki i leczenia. Czas 
pobytu pacjenta wynosi przeciętnie do pół roku lub zależnie od potrzeb zdrowotnych i 
rodzinnych.  
W 2021 roku w Zakładzie przebywało 44 chorych (więcej o 1 chorego w stosunku do roku 
2020). 

 
LECZNICTWO AMBULATORYJNE  

Poradnia urologiczna  
Poradnia oferuje diagnostykę i leczenie zachowawcze wszystkich schorzeń układu 
moczowego  
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i płciowego męskiego u osób dorosłych. Tu zgłaszają się pacjenci na wizyty pierwszorazowe  
i kontrolne.  
W roku 2021 w Poradni udzielono 1148 porad (więcej o 161 porad w stosunku do roku 
2020). 

 
Poradnia reumatologiczna  
Poradnia zapewnia diagnostykę i leczenie: układowych chorób tkanki łącznej, układowych 
zapaleń naczyń, reumatoidalnego zapalenia stawów, chorób metabolicznych oraz chorób 
zwyrodnieniowych układu ruchu.  
W roku 2021 w Poradni udzielonych było 1937 porad (więcej o 1096 porad w stosunku do 
roku ubiegłego). 

 
Poradnia onkologiczna  
Poradnia Onkologiczna zapewnia diagnostykę oraz opiekę nad pacjentami z podejrzeniem 
nowotworu lub zdiagnozowaną chorobą nowotworową.  
W roku 2021 w Poradni udzielonych było 1274 porad (więcej o 311 porad niż w roku 2020).  

 
Nocna i świąteczna opieka zdrowotna  
W 2021 roku udzielono 8.102 porad lekarskich i pielęgniarskich (więcej o 963 porad w 
stosunku do roku ubiegłego). 

 
Pracownia tomografii komputerowej  
W 2021 roku wykonano w ramach kontraktu 1049 badań (więcej o 361 badań w stosunku do 
roku ubiegłego). 

 
Poradnia medycyny pracy  
Poradnia wykonuje odpłatne badania profilaktyczne z zakresu medycyny pracy dla 
okolicznych zakładów pracy.  

 
 

Ratownictwo medyczne  
Ratownictwo Medyczne działa w ostrzeszowskim szpitalu do 1 kwietnia 2019 roku. Posiada 
dwa zespoły wyjazdowe: specjalistyczny i podstawowy.  
W 2021 roku było ogółem 3 546 wyjazdów na miejsce zdarzenia (więcej o 1108 wyjazdów  
w stosunku do roku ubiegłego). 

 
Bezpośredni wpływ na ilość leczonych pacjentów, udzielanych porad i przeprowadzanych badań 
miała sytuacja w kraju spowodowana pandemią COVID-19. Ogłoszenie w październiku 2021 epidemii, 
a następnie decyzją Wojewody Wielkopolskiego z dnia 2 listopada 2021 roku polecenie realizacji 
świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 
przeorganizowała pracę szpitala.  
Na dzień 31 grudnia 2021 roku szpital zapewniał 52 łóżek dla pacjentów z podejrzeniem lub 
potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2, w tym 5 łóżek intensywnej terapii, z kardiomonitorem oraz 
możliwością prowadzenia tlenoterapii i wentylacji mechanicznej. 
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Działania inwestycyjne w 2021 roku: 
1. Zakończono inwestycję „Budowa fundamentu płytowego oraz montaż zbiornika tlenu 

ciekłego medycznego w związku z COVID-19”. Cel inwestycji zwiększenie dostępności  
i rezerwy tlenu ciekłego medycznego wykorzystywanego w leczeniu pacjentów na oddziałach 
COVID. Wartość inwestycji 58.249,86 zł. 

2. Kontynuowana 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 2021 roku zaniechano inwestycji – działania energooszczędne w szpitalu – mająca na celu 
zminimalizowanie kosztów ogrzewania i zużycia energii elektrycznej. Wpływ na decyzję miała 
sytuacja w kraju związana z pandemią Covid-19 oraz zaistniałe zmiany w funkcjonowaniu 
placówki. Koszt zaniechanej inwestycji wynosił 98.433,65 zł. 

4. W roku sprawozdawczym poczyniono nakłady inwestycje polegające na przebudowie  
i rozbudowie budynku szpitala. Koszty poniesione w tym kierunku wynosiły 147.565,64 zł. 

5. W grudniu 2021 roku podjęto decyzję o zakupie sprzętu informatycznego w postaci serwera  
i odpowiednich do niego programów informatycznych służących do zabezpieczenia pracy,  
a przede wszystkim kontroli i zabezpieczeniu danych szpitala. Koszt 55.676,19 zł. 

6. Zakup sprzętu medycznego: aparat KTG, dwie pompy infuzyjne dwustrzykawkowe, aparat 
USG, morcelator wraz z wyposażeniem, głowice kardiologiczną, aparat EKG. Łączna wartość 
zakupionych sprzętów 254.649,99 zł.  
Zakup aparatu USG o wartości 129.500,00 zł jest częściowo finansowany pożyczką medyczną. 

 
Najważniejszym celem Ostrzeszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. jest podwyższanie standardu 
działalności leczniczej i zaoferowania jeszcze lepszej jakości świadczonych usług medycznych. 
Priorytetowe jest również dbanie o pozytywny wizerunek i uzyskanie dobrego wyniku finansowego 
Spółki. Pomimo, że pandemia Covid-19 przeorganizowała pracę szpitala, to nie zmieniła jednak 
podejścia jednostki do realizacji podstawowych celów w najwyższej jakości.  
 
Aktualna i prognozowana sytuacja finansowa Spółki  
Przychody za 2021 rok wyniosły 44.990.970,43 zł z tego z NFZ 38.228.720,87 zł. Natomiast koszty 
kształtują się na poziomie 44.913.339,12 zł. Prognozowany zysk netto spółki za 2021 rok wynosi 
77.631,31 zł. 
Spółka nie wykazuje żadnych zaległości podatkowych.  
Spółka w roku 2022 planuje zwiększyć przychody w stosunku do roku ubiegłego starając się  
o otwarcie poradni ginekologicznej i chirurgicznej.  Koszty spółki również niewątpliwie wzrosną 
przede wszystkim ze względu na wysoką inflację, jednak zamiarem jednostki jest optymalizacja 
kosztów. 
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DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA 

 
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 2021 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 – skrót OS   
 Biuro Rady – skrót BR 

2. Zespół Radców Prawnych 
3. Biuro Ochrony Informacji Niejawnych – skrót BION 
4. Pełnomocnik Ochrony Informacji Niejawnych 
5. Inspektor Ochrony Danych – skrót IOD 
6. Rzecznik Prasowy       
7. Wydział Finansowy – skrót FN   
8. Wydział Budownictwa i Środowiska – skrót BŚ   
9. Geodeta Powiatowy        
10. Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami – skrót GG 
11. Referat Gospodarki Nieruchomościami – skrót GN 
12. Wydział Komunikacji – skrót KM   
13. Wydział Zarządzania Drogami Powiatowymi – skrót DP   
14. Wydział Oświaty, Spraw Europejskich, Promocji i Rozwoju – skrót OP  
15. Powiatowy Rzecznik Konsumentów      

 
W Starostwie Powiatowym na koniec grudnia 2021 roku zatrudnionych było 91 pracowników (w tym 
3 pracowników na zastępstwo) - 86,51 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; 
 zaktualizowano składy osobowe (zarządy i komisje rewizyjne) oraz wprowadzono zmiany do 

rejestrów i dokumentów 11 stowarzyszeń i 32 Ochotniczych Straży Pożarnych zarejestrowanych 
w KRS; 

 wprowadzono do rejestru stowarzyszeń zlikwidowanych 2 organizacje:  
 Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich „Marcinianki” 
 Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa; 

 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 5 nowych stowarzyszeń zwykłych: 

 Stowarzyszenie „Wataha 4 x 4” Ostrzeszów 
 Stowarzyszenie „Łap endorfiny” Ostrzeszów 
 Stowarzyszenie „Grupa Biegowa Aktywny Ostrzeszów” 
 „W trosce o dzieci – stowarzyszenie rodziców” Książenice 
 Stowarzyszenie Grupa Poszukiwaczy Schildberg; 

 wydano 2 wypisy z rejestru stowarzyszeń zwykłych; 
 uaktualniono rejestr stowarzyszeń zwykłych prowadzony w systemie Resto. 
 przygotowano sprawozdanie Zarządu Powiatu w Ostrzeszowie z realizacji „Programu współpracy 

Powiatu Ostrzeszowskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego za rok 2020”; 

 opracowano „Program współpracy Powiatu Ostrzeszowskiego z organizacjami pozarządowymi i 
innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022” 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 2022 roku zadań publicznych  
Powiatu Ostrzeszowskiego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, 
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej  

 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 siedem aneksów do realizowanych umów w zakresie działalności na rzecz osób 
niepełnosprawnych; 

 wzięto 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; 
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 prowadzono korespondencję z Sądem Rejonowym w Ostrzeszowie w sprawie zarządcy 
przymusowego Fundacji Ochrony Środowiska i Inwestycji Gminy Kobyla Góra; 

 uaktualniono rejestr fundacji prowadzony w systemie Resto; 
 przygotowano zbiorczą informację za 2020 rok o wykorzystaniu dotacji celowej na wypłatę 

świadczeń osobom upoważnionym. 
 
Zarządzanie kryzysowe, obrona cywilna i sprawy obronne 
 Wydano wytyczne Szefa Obrony Cywilnej Powiatu dla wójtów i burmistrzów na 2021 r.  
 Wykonano sprawozdania roczne, oceniające stan przygotowań OC w powiecie, dotyczące: 

 alarmowania i /lub/ ostrzegania ludności 
 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. 

 Opracowano „Plan działania w zakresie obrony cywilnej Szefa Obrony Cywilnej Powiatu 
Ostrzeszowskiego w 2021 roku”. 

 Zaktualizowano: 
 „Plan ewakuacji/przyjęcia ludności powiatu ostrzeszowskiego - I i II stopnia” oraz „Plan 

ewakuacji/przyjęcia ludności powiatu ostrzeszowskiego - III stopnia”  
 „Plan obrony cywilnej powiatu ostrzeszowskiego” 
 „Plan ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych”. 

 Dokonano aktualizacji bazy danych ARCUS. 
 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.  

W dniach od 2 listopada do 17 grudnia 2021 roku pracownicy Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania 
Kryzysowego WUW w Poznaniu przeprowadzili kontrolę z zakresu obrony cywilnej. Kontrolą objęto 
okres od 1 stycznia 2019 roku do dnia rozpoczęcia kontroli. Szef Obrony Cywilnej Województwa 
Wielkopolskiego pozytywnie ocenił realizację zadań z zakresu obrony cywilnej przez Szefa Obrony 
Cywilnej Powiatu Ostrzeszowskiego.  
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 Brano udział w naradach i posiedzeniach Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 
poświęconych sprawom związanym z pandemią korona wirusa. 

 Współpracowano w dystrybucji środków ochrony indywidualnej dla szkół powiatu 
ostrzeszowskiego. 

 Monitorowano sytuację w powiecie związaną z pandemią ptasiej grypy.  
 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. 

 Opracowano nowy „Plan Zarządzania Kryzysowego Powiatu Ostrzeszowskiego”.  
 Zaktualizowano „Plan operacyjny ochrony przed powodzią powiatu ostrzeszowskiego”. 

  W zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego: 
 opracowano dla Rady Powiatu sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i 

Porządku za 2020 rok 
  powołano nowy skład Komisji Porządku i Bezpieczeństwa na lata 2021-2024 
 prowadzono obsługę kancelaryjną posiedzeń w trybie zdalnym Komisji Bezpieczeństwa i 

Porządku, na bieżąco współpracując z KP Policji, KP PSP, PSSE, PIW, PINB i OCZ. 

 Opracowano: 
 Sprawozdanie z realizacji szkoleń obronnych za 2020 r. 
 Plan zasadniczych przedsięwzięć w zakresie pozamilitarnych przygotowań obronnych w 

powiecie ostrzeszowskim w roku 2021. 
 Plan działania w zakresie obrony cywilnej Szefa Obrony Cywilnej Powiatu Ostrzeszowskiego 

w 2021 roku. 
 Narodowy Kwestionariusz Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych za rok 2020. 
 Plan szkolenia obronnego Powiatu Ostrzeszowskiego na 2021 rok. 
 Sprawozdanie z wykonywania zadań obronnych w Starostwie Powiatowym w Ostrzeszowie i 

w Powiecie Ostrzeszowskim w 2021 roku. 
 Plan kontroli problemowych wykonywania zadań obronnych w Powiecie Ostrzeszowskim w 

2020 roku 
 Sprawozdanie z kontroli problemowych w gminie i w powiecie za rok 2020 
 Bilans personelu medycznego w powiecie. 

 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  



 

101 

  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”. 

 Opracowano nowy „Plan operacyjny funkcjonowania powiatu ostrzeszowskiego w warunkach 
zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny” (dokument niejawny).  

 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”. 

 Na wniosek o udostępnienie informacji publicznej udostępniono: 
 Plan Zarządzania Kryzysowego Powiatu Ostrzeszowskiego 
 Plan operacyjny ochrony przed powodzią  
 Plan ewakuacji / przyjęcia ludności powiatu ostrzeszowskiego - I i II stopnia 
 Zarządzenie w sprawie zaleceń do gminnych planów zarządzania kryzysowego.  

 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 5 do 21 października 2021 r. przeprowadzono kwalifikację wojskową, do której stanęła 
młodzież rocznika 2002 i starszych. Nietypowy termin przeprowadzania kwalifikacji wojskowej, która 
od wielu lat odbywała się pomiędzy lutym a kwietniem każdego roku, wyniknęła z powodu 
ograniczeń spowodowanych zagrożeniem epidemicznym, związanym z rozpowszechnianiem się 
choroby COVID-19. 

Do stawiennictwa do kwalifikacji wezwano 338 mężczyzn oraz 2 kobiety. Spośród nich kategorię 
zdrowia „A” otrzymało 86,7 % (w 2020 r. – 81,8 %), kat.„B”– 0,7 % ( 2,4 %), kat. „D” – 7,2 % (12,6 %), 
kat. „E” – 5,4 % (3,2 %).  
Najwięcej badań dodatkowych wykonano w zakresie okulistyki i psychologii. Pozostałe badania objęły 
porady laryngologiczne, urologiczne i ortopedyczne. 

Wystawiono trzy wnioski o doprowadzenie przez policję. Z tego środka egzekucyjnego skorzystano 
wobec dwóch osób. 

1. Przygotowano projekt uchwały Rady Powiatu w Ostrzeszowie wraz z uzasadnieniem w sprawie 
przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej – kwalifikacja wojskowa 2020. 

2. Sporządzono harmonogram stawiennictwa osób podlegających kwalifikacji wojskowej wraz z 
niezbędnymi dokumentami organizacyjnymi. 

3. Na potrzeby Powiatowej Komisji Lekarskiej zawarto 6 umów z placówkami medycznymi na 
wykonanie badań specjalistycznych.  
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4. Zawarto 5 umów zlecenia na obsługę administracyjną kwalifikacji oraz do prowadzenia zajęć 
świetlicowych. 

5. Opracowano sprawozdania z przebiegu kwalifikacji wojskowej dla WUW w Poznaniu oraz WKU 
w Kaliszu. 

6. Wykonano sprawozdanie z rozliczenia dotacji celowej przeznaczonej na przeprowadzenie 
kwalifikacji wojskowej dla WUW w Poznaniu. 

7. Sporządzono sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2020 r. i półroczne za 2021 rok. 
8. Przygotowano dane na potrzeby opracowania wojewódzkiego planu przeprowadzenia 

kwalifikacji wojskowej w 2021 roku. 
9. 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. 
 Sporządzono dokumentację dla uzyskania akredytacji Bezpiecznego Stanowiska Komputerowego 

przetwarzającego informacje niejawne o klauzuli „Zastrzeżone”: 
  Szczególne wymagania bezpieczeństwa /SWB/ 
  Procedury bezpiecznej eksploatacji  /PBE/. 

 Opracowany system teleinformatyczny został przedłożony do akceptacji Agencji Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego Delegatura w Poznaniu. Po uwzględnieniu przekazanych uwag dokumentacja 
systemu BSK została ostatecznie zatwierdzona przez ABW w dniu 28 kwietnia 2021 r. na kolejne 
5 lat. 

 Przeprowadzono kontrolę ochrony informacji niejawnych i przestrzegania przepisów o ich 
ochronie. 

 Przeprowadzono szkolenia 9 pracowników starostwa w zakresie ochrony informacji niejawnych, 
a następnie wydano im stosowne zaświadczenia. 

 W związku ze zmianą obsady na stanowiskach kierowniczych w starostwie wydano 3 
upoważnienia 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. 
 

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 2020 rok 

 roczne sprawozdanie zbiorcze o realizowanych na terenie powiatu ostrzeszowskiego 
programach zdrowotnych. 

 Sporządzono sprawozdanie roczne z realizacji Narodowego Programu Ochrony Zdrowia 
Psychicznego. 
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 Uaktualniono dane na portalu sprawozdawczym zdrowia publicznego Profi Baza. 
 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. 
 Współpracowano przy organizacji punktów szczepień masowych przeciw Covid-19 w 

Ostrzeszowie i Grabowie nad Prosną. 
 Przygotowano wystąpienia do Wojewody Wielkopolskiego oraz NFZ w Poznaniu w sprawie: 

 sfinansowania wymiany systemu awaryjnego zasilania w energię elektryczną OCZ 
 zakupu nowego tomografu komputerowego, aparatu rtg oraz innych urządzeń 

niezbędnych do diagnostyki chorych na covid 
 oddelegowania poza miejsce stałej pracy lekarza pulmonologa. 

 Sporządzono odpowiedzi na interpelacje radnych Rady Powiatu odnośnie: 
 dodatkowej zbiórki w ramach WOŚP na karetkę ratunkową    
 udzielania teleporad i przyjmowania pacjentów w przychodniach w warunkach stanu 

zagrożenia epidemicznego. 
 Rozpowszechniano materiały informacyjne pt: 

 Koronawirus i zasady zachowania reżimu sanitarnego 
 Środy z profilaktyką organizowane przez NFZ  

 Propagowano działania w zakresie promocji i edukacji zdrowotnej w obszarach: 
 programów rehabilitacji po udarze mózgu 
 wsparcia psychologicznego dzieci i młodzieży – poradnik „Z psychologią na Ty”, 

„Kryzysownik” 
 Światowego Dnia Zdrowia przypadającego 7 kwietnia pod hasłem „Budujemy bardziej 

sprawiedliwy i zdrowszy świat” 
 kampanii ”Transplantacja – Drugie życie” i  Dnia dawcy szpiku kostnego. 

 Współorganizowano z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną:  
 konkurs dla młodzieży ponadpodstawowej na opracowanie komiksu o tematyce „Nie daj 

szansy AIDS”  
 konkurs „Bezpieczne wakacje” dla młodzieży przebywającej w okresie letnim w OSiR w 

Ostrzeszowie 
 wybór Aktywnego Młodzieżowego Lidera Zdrowia w szkołach ponadpodstawowych. 

 Propagowano idee honorowego krwiodawstwa poprzez współpracę z ZS nr 1 przy organizacji 
akcji „100 dawców na 100-lecie szkoły” oraz podczas kwalifikacji wojskowej. 

 Wzięto udział: 
 w posiedzeniach Rady Nadzorczej OCZ 
 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. 
 
W zakresie spraw organizacyjnych 
 obsługa organizacyjna Zarządu Powiatu - odbyło się 52 posiedzenia:  
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 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 (52)  i wyciągów z protokołów posiedzeń zarządu 
 przygotowywanie sprawozdań z pracy zarządu między sesjami (5 sprawozdań) 
W 2021 r. podjęto 52 uchwały Zarządu Powiatu. 

 obsługa administracyjna rady: 
 W 2021 roku Rada Powiatu podjęła 59 uchwał. Liczba sesji Rady Powiatu - 12 
 Liczba posiedzeń komisji:  
 Komisja Skarg, Wniosków i Petycji – 1 posiedzenie, 
 Komisja Rewizyjna - 7 posiedzeń, 
 Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej – 8 kontroli kompleksowych, podczas których 

odbyto 19 posiedzeń, 
 Komisja  Finansów i Mienia Powiatu – 10 posiedzeń, 
 Komisja Oświaty, Kultury i Sportu – 5 posiedzeń, 
 Komisja Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Promocji Powiatu 

– 10 posiedzeń,  
 Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej i Spraw Publicznych – 9 posiedzeń, 
 wspólne posiedzenia komisji – 6. 

 przygotowywanie i realizacja Zarządzeń Starosty. W 2021 roku wydano 56 Zarządzeń 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. 
 w 2021 roku przeprowadzono następujące prace remontowe w obiektach starostwa 

powiatowego:  
 remont pomieszczeń wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich, 
 remont pomieszczeń obwodu drogowego, 

 przygotowano, przeprowadzono i zrealizowano zamówienia do 130.000 tys. zł. na: 
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 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 – modernizacja ewidencji gruntów i budynków w zakresie założenia 

ewidencji budynków i lokali jednostka ewidencyjna Grabów nad Prosną – obszar wiejski; 
  kredyt bankowy z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu budżetu powiatu 

ostrzeszowskiego; 

 na roboty budowlane w dwóch placówkach oświatowych powiatu ostrzeszowskiego w ramach 
projektu „Kompleksowe wsparcie kształcenia zawodowego w powiecie ostrzeszowskim”. Projekt 
współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 
ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020; przetarg 
realizowany z podziałem na dwie części. 

 

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 za rok 2020 – ZMW w Warszawie, 

2. gospodarki finansowej w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Ostrzeszowie, 

3. prawidłowości naliczania wynagrodzeń i przyznawania nagród w 2020 roku, w PUP  
w Ostrzeszowie. 

W zakresie realizacji zaleceń pokontrolnych nie przeprowadzano kontroli sprawdzających. 

 
W 2021 roku przeprowadzono audyt wewnętrzny Audyt opinii i orzeczeń w Poradni Psychologiczno 
Pedagogicznej oraz audyt sprawdzający procesu wydawania decyzji administracyjnych - pozwoleń na 
budowę. 
 
W 2021 roku Starostwo powiatowe poddane zostało kontroli kompleksowej gospodarki finansowej 
za okres 2019 roku. Kontrole przeprowadziła Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu. Kontrola 
trwała od 9.12.2020 r. do 21.05.2021 r. W lipcu2021 r.  przedstawiono wystąpienie pokontrolne 
zawierające zalecenia pokontrolne, które zostały wdrożone do realizacji. 
 
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: 
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 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 2021 roku z porad prawnych w punktach stacjonarnie jak również w formie  zdalnej skorzystało  
w formie udokumentowanej poprzez sporządzenie karty A przez adwokata/radcę prawnego  
435 osób.  

 

 

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI 

Ilość kierowców  
Na dzień 31 grudnia 2020 roku w systemie KIEROWCA ujętych w ewidencji jest 2.912 teczek 
zawierających akta kierowców.  

 Na terenie powiatu funkcjonuje  
 9  ośrodków szkolenia kierowców   
 1  OSK  prowadzący szkolenie przy ZS nr 2 
  17 stacji kontroli pojazdów, w tym 9 Okręgowych  SKP. 

W roku 2021 łącznie przeprowadzono 25 kontroli OSK i SKP  oraz  5 kontroli z zakresu  transportu. 
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Stan ilościowy pojazdów na dzień 31 grudnia 2021 roku :  

Tabela nr 38. Ilość pojazdów w latach 2016 - 2021 

Rodzaj pojazdów 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
PRZYROST 
2020/2021 

 
Wszystkie pojazdy 

58.850 61.094 
 
63.374 

 
66.517 

 
67.265 

 

69.511 + 3,34 % 

Samochody osobowe 36.666 37.948 39.524 40.879 42.127 
 

43.380 
 

+ 2,97 % 

Samochody 
ciężarowe 5.254 5.355 5.563 5.784 5.965 6.149 + 3,08 % 

Samochody 
specjalne 

244 264 286 301 311 335 + 7,72 % 

Autobusy 88 30 / 69 79 80 86 89 + 3,49 % 

Ciągniki siodłowe 556 587 622 656 694 
757 

 
+  9,08 % 

Naczepy 715 762 780 820 857 951 +10,97% 

Przyczepy 3.240 3.668 3.717 3.725 3.624 3.776 
 

+ 4,19 % 

Ciągniki rolnicze 5.378 5.429 5.470 5.548 5.651 5.776 + 2,21 % 

Motocykle 2.441 2.607 2.845 3.113 3.361 3.620 + 7,71% 

Motorowery 4.173 4.223 4.290 4.338 4.354 4.423 + 1,58 % 

Pojazdy 
samochodowe inne 

czterokołowce 
b/d 182 198 215 235 254 

 
 
 

+ 8,09 % 
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Ilość i rodzaj załatwianych spraw w Wydziale Komunikacji w 2021 roku 
Razem wydano 22.223 decyzji administracyjnych tj. 
 ilość pojazdów samochodowych pierwszy raz zarejestrowanych na terytorium kraju 2.884 szt.   
 wydano kart pojazdów 2.421 szt.  
 wydano dowodów rejestracyjnych 9.357 szt.  
 pozwoleń czasowych 9.168 szt.  
 tablic rejestracyjnych (tymczasowe i stałe) 7.599 numerów  
 decyzji/postepowań w sprawie wyrejestrowania pojazdów/demontaż 1.092 szt. 
 czasowe wycofanie pojazdów z ruchu 64 szt. 
 zatrzymane przez Policję dowody rejestracyjne (brak danych od czasu, gdy dowody 

rejestracyjne są zatrzymywane on-line)  
 skierowania na nabicie nr podwozia / nadwozia / ramy / tabl. Zastępcze 8 szt. 
 skierowania na dodatkowe badania techniczne 11  szt. 
 skontrolowanie  Stacji Kontroli Pojazdów 15 
 skontrolowanie Ośrodków Szkolenia Kierowców 9 
 wydanie licencji na transport drogowy 0 + 4 zmiany 
 wydanie zaświadczeń na przewozy na potrzeby własne 15 + 17 zmiany 
 zezwolenia na  przewozy regularne 12 + 14 zmiany  + zezwolenia na  przewozy regularne 

specjalne 0 + 0 zmiany 
 wydawanie zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego 7 +12 zmiany 
 wydawanie licencji na pośrednictwo przy przewozie rzeczy 0 + 0 zmiany 
 wydawanie licencji na przewóz osób samochodami osobowymi 1 + 0 zmiany 
 wydawanie licencji na przewóz osób pojazdem 7-9 miejsc 0  +  1 zmiany 
 przyjmowanie zamówień na prawa jazdy i ich wydawanie 1.638 szt.  
 wydawanie międzynarodowych praw jazdy 13 szt. 
 skierowania na dodatkowe badania lekarskie 114 szt.  
 skierowania na dodatkowe badania psychologiczne 110 szt.  
 skierowania na kurs reedukacyjny 87 szt.  
 skierowania na egzamin kontrolny 9 szt.  
 cofnięcie uprawnień  i zatrzymanie praw jazdy 513 szt; w tym przekroczenie prędkości o 50 km/h 

w terenie zabudowanym 120 szt. 
 wysłanie akt kierowcy na żądanie 101  szt. 
 udzielanie informacji o kierujących pojazdami  policji, sądom, itp. 152 szt. 
 zatwierdzanie zmian organizacji ruchu 120 szt. 
 wydawanie zezwoleń  i postanowień na korzystanie z drogi w sposób  szczególny 23 szt. * 

 

Rodzaj pojazdów 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
PRZYROST 
2020/2021 

Pojazdy Elektryczne 

x x x motocykl 1 

motorower 4 

s. osobowy 3 

motocykl 1 

motorower 14 

s. osobowy 4 

motocykl   1 

motorower 19 

s. osobowy 11 

  + 0,00 % 

 + 35,71% 

  + 175 % 

Pojazdy Hybrydowe 
 

x x x s.oosobwy 14 s.osobwy 25 s.osobwy 36    + 44 % 
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Komisja ds. Zarządzania ruchem na drogach gminnych i powiatowych 
W 2021 roku odbyło się 5 posiedzeń podczas których rozpatrzono 31 spraw. 

 

Sprawy dodatkowe 

1. W związku z likwidacją PKS Ostrów Wielkopolkski w okresie od lipca 2021 roku zaistniała 
konieczność organizacji przez powiat ostrzeszowski publicznego transportu zbiorowego na 
terenie naszego powiatu dla zapewnienia mieszkańcom powiatu, w tym w szczególności 
młodzieży, możliwości dojazdu pracy, służby zdrowia oraz do szkół ponadpodstawowych; w 
ramach realizacji tego zadania, konieczne było zawarcie 3 umów z operatorem transportu firmą 
EUROMATPOL Sp. z o.o. Jednocześnie w związku z możliwością pozyskania środków z Funduszu 
Rozwoju Przewozów Autobusowych, została zawarta umowa z Wojewodą Wielkopolskim, 
opiewająca na kwotę 498.267,00  zł. 

2. Usuwanie i  przechowywanie pojazdów  na parkingach strzeżonych: w roku sprawozdawczym 
zostało  usuniętych 96 pojazdów z tytułu opłat za usuwanie i przechowywanie na parkingu 
strzeżonym. 
Wpływy na rzecz Powiatu Ostrzeszowskiego wyniosły 17.447,03 zł.  Wydatki związane z realizacją 
tego zadania, tzn. opłaty za usuwanie z drogi i przechowywanie na parkingu wyniosły 17.043,54 
zł.  
Z 96 usuniętych pojazdów, 4 nie zostało odebranych przez ich właścicieli.  

3. W roku 2021 przeprowadzone zostało postępowanie mające na celu wyłonienie podmiotu 
Usuwającego i przechowującego pojazdy usunięte z drogi w trybie art. 130a ustawy Prawo o 
ruchu drogowym. 
Ze względu na zwiększony koszt przechowywania pojazdów na parkingu, dla których nie zapadł 
jeszcze prawomocny wyrok sądowy zorganizowano miejsce przechowywania pojazdów na 
terenie Domu Pomocy Społecznej w Marszałkach. 
 
 
 

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ŚRODOWISKA 

Zadania związane z budownictwem 
W roku 2021 nastąpiła duża zmiana w przepisach oraz w procedurze uzyskiwania pozwolenia na 
budowę i prowadzenia jej. Zmiany te zostały zapoczątkowane już 19 września 2021 roku, kiedy to 
wprowadzono podział projektu budowlanego na:  

 projekt zagospodarowania działki lub terenu,  
 projekt architektoniczno-budowlany 
 projekt techniczny.  

Do organu – Starostwa przedkłada się tylko dwa pierwsze (w 3 a nie 4 egzemplarzach jak dotychczas). 
Projekt techniczny (1 egzemplarz Inwestora) jest bardziej uszczegółowionym rozwinięciem 
podstawowego projektu architektoniczno-budowlanego, który ma za zadanie pokazać tylko kształt i 
materiały wykończeniowe obiektu ale nie jego rozwiązania konstrukcyjne, techniczne czy 
instalacyjne. Takie rozwiązanie zostało wprowadzone, aby odciążyć urzędu od ,,grubych” projektów 
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pokazujących bardzo szczegółowe rozwiązania, których i tak organ architektoniczno-budowlany nie 
sprawdza, bo nie ma do tego kompetencji (są one ściśle określone w art. 35 ust. 1 Prawa 
budowlanego). Wraz z podziałem projektu budowlanego na poszczególne części, zmienił się również 
ich zakres i forma. W pierwotnej formie projektu budowlanego dopuszczone było w Wydziale 
składanie dla prostszych inwestycji, np. budynków mieszkalnych jednorodzinnych przekładanie 
projektów bez instalacji wewnętrznych. Po zmianie przepisów takie instalacje są wymagane w 
projekcie technicznym. Zapewne w dużej mierze z tego powodu w czasie kiedy przez okres roczny od 
19 września 2020r. można było wybrać formę projektu budowlanego, decydowali się na niego tylko 
Inwestorzy większych wielobranżowych inwestycji.  
Przed zmianą przepisów, do Wydziału wpłynęło bardzo dużo wniosków pozwoleń na budowę, na 
miesiąc przed zmianą było ich 184, a samego 17 września 2021 roku (ostatni dzień przed zmianą 
przepisów) 48.  
W sumie w 2021 roku:: 

 złożono 943 wniosków pozwolenia na budowę - miesięcznie ok. 75-80 szt.  
 wydano 871 pozwoleń na budowę (bez rozbiórek) 

co klasyfikuje Starostwo Powiatowe w Ostrzeszowie w połowie listy organów administracji 
architektoniczno-budowlanej (w 2020 roku pozycja 18 na 35 organów w województwie 
wielkopolskim) pod względem ilości wydawanych decyzji. 
 
Niewątpliwie przeważającym rodzajem realizowanych inwestycji było budownictwo mieszkalne 
jednorodzinne, które stanowi ok. 58 % inwestycji. Ilość wydawanych pozwoleń w poszczególnych 
gminach stanowi kontynuację trendów z poprzednich lat. Poniżej podaje się ilość, z podziałem na 
gminy, wydanych pozwoleń na budowę w 2021r. dla nowych inwestycji: 

1. miasto – Ostrzeszów: 56  (w tym 34 – mieszkalne), 
2. gmina – Ostrzeszów: 119  (w tym 80 – mieszkalne), 
3. gmina – Mikstat: 51  (w tym 27 – mieszkalne), 
4. gmina – Grabów nad Prosną: 60  (w tym 31 – mieszkalne), 
5. gmina – Doruchów: 39  (w tym 23 – mieszkalne), 
6. gmina – Kraszewice: 31  (w tym 13 – mieszkalne), 
7. gmina – Czajków: 25  (w tym 14 – mieszkalne), 
8. gmina – Kobyla Góra: 111  (w tym 74 – mieszkalne). 

 
Z większych inwestycji, na które uzyskano pozwolenie należy wymienić: 

1. inwestycje obiektów z zakresu farm fotowoltaicznych (nowe):  7 
2. większe budynki handlowo-usługowe: 7 (w tym 5 x Inwestor: Dino Polska S.A.) 
3. większe budynki biurowe: 2 (gmina Ostrzeszów, Kobyla Góra) 
4. większe budynki produkcyjne, magazynowe: 10 

(gmina Ostrzeszów, Mikstat, Grabów nad Prosną, Kraszewice, Kobyla Góra) 
5. większe budynki inwentarskie: 4  

(gmina Tokarzew, Grabów nad Prosną, Kobyla Góra) 
6. większe budynki rolnicze: 1 (pieczarkarnia, gmina Kraszewice) 
7. budynki wielorodzinne: 1 (miasto Grabów nad Prosną) 
8. decyzje na budynki mieszkalne jednorodzinne w zabudowie szeregowej (nowe): 16,  

z czego aż 13 decyzji dotyczyło jednego Inwestora na terenie gminy Kobyla Góra 
9. przebudowa budynku szkoły na budynek mieszkalny wielorodzinny  
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(7 lokali mieszkalnych) w miejscowości Potaśnia 
10. budynek publicznego integracyjnego przedszkola w Czajkowie 
11. budynek Gminnego Ośrodka Zdrowia w Mikstacie. 

 
Zestawienie wydawanych decyzji ze względu na rodzaj wydawanych pozwoleń: 

1. decyzja pozwolenia na budowę 751 (w tym decyzje na instalacje gazowe: 259) 
2. decyzja zmiany pozwolenia na budowę  78 
3. decyzja przeniesienia pozwolenia na budowę 41 
4. decyzje pozwolenia na rozbiórkę 12 
5. decyzja odmowna (w/w zakresie) 14 
6. decyzja o umorzeniu postępowania 20 
7. decyzja o stwierdzeniu wygaśnięcia pozwolenia 9 
8. decyzja o uchyleniu pozwolenia 1 

Razem: 926 
 

W tym w trakcie postepowań dokonano: 
1. wezwań z art. 64 K.p.a. 127 
2. postanowień z art. 35 ust. 3 Prawa budowlanego 113 

 
Liczba wniosków, nie uzupełnionych po wezwaniu zakończonych bez rozpatrzenia 28 
Liczba odwołań od decyzji: 0 
  
Zestawienie wydanych postanowień (poza z art. 35 ust. 3 Prawa bud): 

1. postanowienie o sprostowaniu omyłki 8 
2. postanowienie o zawieszeniu postępowania 6 
3. postanowienie o podjęciu postępowania 3 
4. postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania 1 
5. postanowienie udzielające zgody na odstępstwo od warunków technicznych 1 

Liczba zażaleń na postanowienia: 2 
 
Liczba obwieszczeń umieszczanych na Biuletynie Informacji Publicznej 16 
 
Liczba decyzji zezwalających na realizację inwestycji drogowej na podstawie ustawy z dnia  
10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 
publicznych (tzw. ZRID) 1 – wniosek w trakcie postępowania. 
 
Ponadto Wydział (budownictwo) w ramach swoich kompetencji: 

 wynikających z art. 45 ust. 4-6 Prawa budowlanego wydaje dzienniki budowy: 532 
 wydaje zaświadczenia o samodzielności lokali: 122 
 udziela informacji publicznych: 12 
 udziela odpowiedzi na zapytania pisemne, e-mailowe i ustne  
 dotyczące zakresu Prawa budowlanego 
 wydaje opinie, np. w zakresie projektów planów miejscowych 
 opracowuje plan przychodów i wydatków 
 współpracuje z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego.  
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W zakresie zgłoszeń tzw. ,,z projektami budowlanymi”, zarejestrowano: 91, w tym: 

1. pozytywnie przyjętych 84 
2. zakończonych sprzeciwem 6 
3. wycofanych: 1,  

z czego (pozytywnych)  16 – dotyczyło budynków mieszkalnych jednorodzinnych, 
   13 – dotyczyło instalacji gazowej w budynkach, 
     55 – dotyczyło sieci. 
 

W zakresie pozostałych zgłoszeń budowy/ wykonania robót budowlanych,  
Zarejestrowano wniosków:  675 
z czego (pozytywnych)  128 – dotyczyło przydomowych oczyszczalni ścieków, 

      226 – dotyczyło przyłączy, 
      17 – dotyczyło dróg, 

        71 – Inwestorem był organ samorządu terytorialnego. 
Liczba odwołań od decyzji o sprzeciwie w sprawie ww. zgłoszeń 1. 
W zakresie zgłoszeń rozbiórki, zarejestrowano wniosków 67. 
W zakresie zgłoszeń zmiany sposobu użytkowania, zarejestrowano wniosków 15. 
 
Zadania i kompetencje z zakresu ustawy Prawo wodne: 

 w ramach uprawnień nadzorczych nad spółkami wodnymi przysługujących Staroście, 
prowadzono postępowanie wyjaśniające dot. Spółki Wodnej Kraszewice, zakończone decyzją 
Starosty w sprawie odwołania Zarządu GSW oraz wyznaczenia osoby pełniącej obowiązki 
Zarządu; 

  uczestnictwo w Walnych Zgromadzeniach delegatów poszczególnych spółek wodnych 
działających na terenie Powiatu ostrzeszowskiego; 

 przyjęto i rozpatrzono 3 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; 

 współpracowano ze znajdującymi się na terenie powiatu jednostkami Państwowego 
Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie”. 
 

Zadania i kompetencje wynikające z ustawy o rybactwie śródlądowym:  
 wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego, po złożeniu przez osobę 

zainteresowaną egzaminu ze znajomości ochrony i połowu ryb przed komisją powołaną przez 
społeczną organizację amatorskiego połowu: wydano 77 kart wędkarskich; 

 wydawanie zezwoleń na przegradzanie sieciowymi rybackimi narzędziami połowowymi więcej 
niż połowy szerokości łożyska wody płynącej na wodach nie zaliczanych do wód śródlądowych 
żeglownych – 0; 
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 wydawanie zezwoleń na ustawienie sieciowych narzędzi połowowych na wodach 
śródlądowych żeglownych na szlakach żeglownych lub w bezpośrednim jego sąsiedztwie – 0; 

 występowanie do Rady Powiatu o utworzenie Społecznej Straży Rybackiej wnioskowanej 
przez zainteresowane organizacje społeczne lub uprawnionych do rybactwa – 0; 

 Prowadzenie rejestru sprzętu kart wędkarskich - 0. 

Zadania i kompetencje wynikające z ustawy z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych 
jednostek pływających o długości do 24 m: 
Rejestracja jachtów oraz jednostek pływających używanych do amatorskiego połowu ryb,  
o długości większej niż 7,5m lub napędzie mechanicznym o mocy większej niż  
15 kW, jednostek pływających używanych do połowów rybackich, jednostek pływających 
uprawiających żeglugę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (a posiadających polską 
przynależność), w tym prowadzenie elektronicznego rejestru REJA 24, przygotowywanie zaświadczeń 
o złożeniu wniosku o rejestrację, dokumentów rejestracyjnych i przekazywanie określonej w 
przepisach części opłaty za rejestrację na rachunek bankowy Wojewody: zarejestrowano 8 jednostek 
pływających. 

 

Zadania i kompetencje wynikające dot. gospodarki leśnej. 
W 2021 roku wydano 7 decyzji administracyjnych 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  

 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) 5 zezwoleń dla łącznej powierzchni około 3 ha. 

 Prowadzono 14 spraw administracyjnych  z zakresu zmiany lasu na użytek rolny. Wydano 5   
zezwoleń  na zmianę lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa   na użytek rolny na 
łączna powierzchnię ok. 0,75 ha. Wydano 1 odmowę na zmianę lasu na użytek rolny. 
Pozostałe sprawy umorzono lub zawieszono.  

 Nadzór  terenowy nad lasami prywatnymi na powierzchni około 3.915 ha w zasięgu 
terytorialnym  gmin: Ostrzeszów, Kobyla Góra, Mikstat, Doruchów  i Grabów nad Prosną 
część prowadził Rafał Stodolski leśniczy ds. lasów prywatnych.               

 Nadzór  terenowy nad lasami prywatnymi na  powierzchni  około 4.695 ha w zasięgu 
terytorialnym  gmin:  Czajków, Kraszewice i Grabów nad Prosną część dla   miejscowości : 
Dębicze, Palaty oraz Giżyce na umowę zlecenie prowadził Krzysztof Marczak upoważniony 
leśniczy ds. lasów prywatnych. 

 Zakupiono w firmie  Codimex  Sp. z o.o. 10  tys. sztuk oznaczników do cechowania drewna 
(płytki plastikowe koloru niebieskiego z czarnym nadrukiem). Znaczniki zostały 
rozdysponowane na upoważnionych leśniczych ds. lasów prywatnych p. Krzysztofa Marczaka 
w ilości 5 tys. sztuk, p. Rafała Stodolskiego w ilości 5 tys. sztuk. 
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 Wydano łącznie 817 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) wg 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.  

 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, biegłym 
sądowym. 

 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 ich właścicielom.  

 Pisemnie  przypomniano właścicielom lasów  o obowiązku odnowienia powierzchni 
pozrębowych (po wyciętych drzewostanach dojrzałych do wyrębu w 2018 roku) nową 
generacją drzewostanów.  

Zadania i kompetencje wynikające z Prawa łowieckiego 
 Rozliczono umowy dzierżawy obwodów łowieckich polnych  na okres 1 kwiecień 2020 r. do 

31 marca 2021  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” 

 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 
Starostwa Powiatowego Ostrzeszów na  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, 
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Gmina Kraszewice, Gmina Doruchów, Miasto i Gminę Kępno, Gminę Sieroszewice) i 
Nadleśnictwo Syców, Nadleśnictwo Taczanów i Nadleśnictwo  Przedborów. 

 Udzielono 1 informacji publicznej  z zakresu art. 27b ust.1 ustawy z dnia 13 października 1995 
r.  Prawo łowieckie.  

 
Zadania i kompetencje wynikające z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach: 
W wyniku realizacji zadań zawartych w wymienionej ustawie prowadzono łącznie 11 postępowań 
administracyjnych, które zakończyły się wydaniem: 

 10 decyzji administracyjnych w sprawie udzielenia bądź zmiany zezwolenia na zbieranie, 
przetwarzanie lub wytwarzanie odpadów, 

 1 decyzji odmownej w sprawie udzielenia pozwolenia na zbieranie odpadów. 
 
Zadania i kompetencje wynikające z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony   środowiska: 
 W wyniku realizacji zadań zawartych w powyższej ustawie prowadzono łącznie 5  postępowań 

administracyjnych, które zakończyły się wydaniem pozwolenia na wprowadzanie do powietrza 
gazów lub pyłów w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. 

 Przyjęto i zweryfikowano 17 zgłoszeń dotyczących eksploatacji instalacji wytwarzających pola 
elektromagnetyczne (stacje bazowe operatorów telefonii komórkowej). 

 Prowadzono działalność kontrolną w stosunku do podmiotów, które uzyskały pozwolenie 
wynikające z przywołanej na wstępie ustawy. 

 Przeanalizowano dokumentację i przygotowano opinię dot. projektów uchwał podejmowanych 
przez organy stanowiące samorządów gminnych w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie Miasta i Gminy Ostrzeszów oraz 
studium zagospodarowania przestrzennego dla gminy Doruchów. 

 Przygotowano sprawozdanie z realizacji w 2021 roku zadań wynikających z Programu oczyszczania 
kraju z azbestu na lata 2009 – 2032. 

 W roku 2021 roku powiat ostrzeszowski nie realizował zadań związanych z unieszkodliwianiem 
wyrobów azbestowych ze względu na korzystniejsze warunki uzyskania dofinansowania z WFOŚ 
przez poszczególne Gminy. 

 Prowadzono publiczny rejestr kart informacyjnych obejmujący wykaz danych o dokumentach 
zawierających informacje o środowisku i  podlegających udostępnieniu. 

 Opracowanie Planu przychodów i wydatków Działu 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona 
Środowiska na 2022 rok oraz sprawozdania z wykonania Planu za 2020 rok. 

 Udzielano bieżących informacji na wnioski i interpelacje zgłaszane przez Radnych Rady Powiatu. 
 Uczestnictwo w pracach komisji stałych Rady Powiatu. 
 

Zadania i kompetencje wynikające z ochrony 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 ).  

 Zaświadczenia w sprawie wpisu do rejestru zwierząt chronionych  na podstawie prawa Unii 
Europejskiej. 

 Prowadzono 49 spraw administracyjnych 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 
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Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Poznaniu. Wydanie  zezwolenia na wycinkę 
poszczególnego  drzewa lub krzewu  poprzedzone było oględzinami terenowymi  każdego drzewa 
z zakresu stanu zdrowotnego poszczególnego drzewa objętego wnioskiem oraz oględzinami 
zadrzewień  z zakresu występowania w obrębie zadrzewienia chronionych gatunków roślin, 
zwierząt i grzybów. W tym zakresie współpracowano również z Wojewódzkim Konserwatorem  
Ochrony Zabytków w Poznaniu. Ponadto prowadzono sprawy zakończone umorzeniami 
postępowań administracyjnych i  pismami. 

 Wyrywkowo dokonano lustracji nasadzeń zastępczych wykonanych w 2020 roku przez 
poszczególne gminy i innych posiadaczy gruntów gminnych. 

 Pisemnie przypomniano gminom o konieczności przeprowadzenia nasadzeń kompensacyjnych  
zgodnie z terminami określonymi w poszczególnych decyzjach administracyjnych  w zamian za 
usunięte drzewa lub krzewy.  

Zadania i kompetencje wynikające z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne  
i górnicze: 
 Zatwierdzono decyzją administracyjną  projekty robót  geologicznych - 3 decyzje. 
 Przyjęto i rozpatrzono wnioski oraz wydano decyzje koncesyjne na wydobywanie kopalin ze złóż 

kruszyw naturalnych oraz surowców ilastych – 3 decyzje. 
 Wydano 1 decyzję 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    - 6  decyzji. 
 W ramach nadzoru geologicznego i górniczego w 2021 roku nie stwierdzono na terenie powiatu 

ostrzeszowskiego nielegalnego wydobycia kopalin. 
 Wydano 1 decyzję ustalającą należną opłatę eksploatacyjną, dla przedsiębiorcy który nie złożył 

informacji i nie uiścił należnej opłaty za wydobytą kopalinę. 
 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. 

 
Sprawy związane z kompetencjami wynikającymi z ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów 
wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji  
i Gwarancji Rolnej. 

 Co kwartał występowano do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa siedzibą  
w Warszawie  z wnioskiem o przekazanie  środków finansowych na wypłaty ekwiwalentów 
należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i 
prowadzenie upraw leśnych. 

 Otrzymane środki pieniężne od ARiMR, co miesiąc rozliczano na wypłaty ekwiwalentów dla 
poszczególnych właścicieli gruntów, którzy zalesili użytki rolne w 2002 i 2003 roku na łącznej 
powierzchni  89,22  ha.  

 W 2021 roku rozdysponowano kwotę 236.700,00  zł na  40 właścicieli i współwłaścicieli   gruntów 
rolnych, za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych, co stanowi 
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ok. 97 %  realizacji planu wydatków na 2021 rok w Dziale 020 Rozdz. 02001 § 3030 różne wydatki 
na rzecz osób fizycznych. 

 Powiadomiono pisemnie w miesiącu kwietniu 2021 roku każdą osobę otrzymującą ekwiwalent  
o wysokości stawek ekwiwalentu za 1 ha zalesionej powierzchni obowiązującej w 2021 roku  
i wysokości ekwiwalentu należnego  w 2021  roku oraz o wysokości wyrównania za I kwartał 2021 
roku wypłaconego w kwietniu 2021 roku.  

 Przypomniano pisemnie osobom otrzymującym ww. ekwiwalent o obowiązku informowania 
Starosty Ostrzeszowskiego wszelkich zmianach mogących mieć wpływ na wypłatę ekwiwalentu tj. 
nabycie prawa do renty lub emerytury, sprzedaż zalesionego gruntu, przekazanego następcy, 
zmiana miejsca zamieszkania lub rachunku bankowego. 

 Przeniesiono  w drodze  decyzji administracyjnych obowiązki związane z prowadzeniem   uprawy 
leśnej i związaną z tym wypłatę ekwiwalentu na rzecz nowych nabywców upraw leśnych (2 
sprawy ). 

 Przedłużono  na podstawie aneksu  nr 16 z dnia 19 października 2021 roku umowę nr 283/07200-
3018/DPK/02/05 z dnia 22 grudnia 2005 r. o przekazywanie  przez ARiMR w Warszawie środków 
finansowych na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie 
upraw leśnych. 

 Dokonywano wyrywkowej lustracji  terenowej zalesionych gruntów rolnych w 2002 i 2003 roku   
i udzielano pisemnych odpowiedzi zainteresowanym właścicielom upraw leśnych założonych w 
2002 i 2003 roku.  

Zadania związane z rolnictwem: 
Współdziałano z jednostkami i organizacjami: 

 Wielkopolską Izbą Rolniczą 
 Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa 
 Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego 
 Powiatowym Lekarzem Weterynarii 
 Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
 Stowarzyszeniem Sołtysów Województwa Wielkopolskiego 

 
Ze względu na trwającą epidemię Covid-19 w 2021 roku nie zorganizowano forum sołtysów powiatu 
ostrzeszowskiego. 
 
 

 

WYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII, KATASTRU I GOSPODARKI 

NIERUCHOMOŚCIAMI 

 W zakresie geodezji, kartografii i katastru: 
 Zrealizowano 6.255 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: 
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 1.034 wnioski o wydanie wypisu z rejestru gruntów oraz wyrysu z mapy ewidencyjnej, 
 803 wnioski o wydanie wypisów z rejestru gruntów, 
 1.203 wniosków o wydanie uproszczonych wypisów z rejestru gruntów, 
 85 wniosków o wydanie wypisów z kartoteki budynków, 
 25  wniosków o wydanie wypisów z kartoteki lokali, 
 76 wniosków o wydanie wyrysu z mapy ewidencyjnej, 
 740 wniosków o udostępnienie kopii mapy ewidencji gruntów i budynków, 
 1.559 wniosków o udostępnienie kopii mapy zasadniczej, 
 300 wniosków o udostępnienie kopii dokumentów z zasobu, 
 430 wnioski o uwierzytelnienie dokumentów opracowanych przez wykonawców prac 

geodezyjnych. 
 Przyjęto 3.410 zgłoszeń prac geodezyjnych oraz uzupełniających zgłoszeń prac geodezyjnych, 

dla których udostępniono 18 459 kopii zbiorów danych i plików materiałów zasobu poprzez 
aplikację Geodeta. 

 Przyjęto 110 wniosków 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 116 wniosków z zapytaniem o właściciela nieruchomości, dla których pobrano 
informację poprzez aplikację Komornik. 

 Zweryfikowano 2 683 operaty techniczne przekazane do państwowego zasobu geodezyjnego 
i kartograficznego przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego. 

 Wprowadzono 4 856 zmian do bazy danych obejmującej zbiory danych przestrzennych 
infrastruktury informacji przestrzennej prowadzonej dla obszaru powiatu. 

 Przyjęto i zaewidencjonowano 2 462 operaty techniczne przekazane 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 Grabów nad Prosną – obszar wiejski. 

 Udostępniono materiały zasobu i koordynowano realizację pracy geodezyjnej dotyczących 
modernizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie założenia ewidencji budynków i lokali 
dla jednostki ewidencyjnej Grabów nad Prosną – obszar wiejski (Etap I). 

 Dokonano odbioru projektu operatu opisowo-kartograficznego z modernizacji ewidencji 
gruntów i budynków w zakresie założenia ewidencji budynków i lokali dla jednostki 
ewidencyjnej Grabów nad Prosną – obszar wiejski (Etap I). 

 Przeprowadzono wyłożenie do publicznego wglądu projektu operatu opisowo-
kartograficznego z modernizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie założenia 
ewidencji budynków i lokali dla jednostki ewidencyjnej Ostrzeszów – obszar wiejski. 

 Dokonano odbioru operatu opisowo-kartograficznego z modernizacji ewidencji gruntów i 
budynków w zakresie założenia ewidencji budynków i lokali dla jednostki ewidencyjnej 
Ostrzeszów – obszar wiejski (Etap II). 
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 Przygotowano opis przedmiotu zamówienia dla pracy geodezyjnej dotyczącej realizacji 
projektu modernizacji szczegółowej osnowy wysokościowej oraz   transformacji istniejących 
baz danych do obowiązującego układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH dla obszaru 
powiatu ostrzeszowskiego. 

 Przeprowadzono 88 narad koordynacyjnych dotyczących usytuowania projektowanych sieci 
uzbrojenia terenu. 

 Przyjęto i zrealizowano 313 wniosków o skoordynowanie usytuowania projektowanych sieci 
uzbrojenia terenu, z tego uzgodniono i wydano opinie dla 310 dokumentacji projektowych. 

 Wprowadzono 310 zmian do bazy danych w zakresie projektowanych sieci uzbrojenia terenu 
prowadzonej dla obszaru powiatu. 

 Przeprowadzono analizę niezakończonych prac geodezyjnych zgłoszonych przed 31.07.2020 r., 
których wyniki nie zostały przekazane do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 
oraz dokonano zamknięcia 3 038 zgłoszonych prac Wykonawców, którzy nie wykonują 
działalności lub złożyli wniosek o ich anulowanie. 

 Ustalono 8 675 opłat za udostępnianie materiałów zasobu oraz wykonanie czynności określonych 
w art. 40b ust. 1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne i wydano taką samą ilość 
Dokumentów Obliczenia Opłaty na kwotę 818 454,70 zł. 

 Wprowadzono 3.850 zmian do operatu ewidencji gruntów i budynków. 

 Wydano 8.330 zawiadomień o zmianach w ewidencji gruntów i budynków 
do  zainteresowanych osób, właściwych organów w sprawach podatku rolnego, leśnego i od 
nieruchomości, właściwego miejscowo sądu rejonowego prowadzącego księgi wieczyste, 
właściwego miejscowo organu statystycznego. 

 Wydano 152 zaświadczenia dotyczące nieruchomości, na podstawie informacji zawartych w 
ewidencji gruntów i budynków, na wniosek osób fizycznych oraz organów administracji. 

 W sprawach z zakresu gleboznawczej klasyfikacji gruntów wszczęto 12 postępowań 
administracyjnych, które zakończono wydaniem decyzji administracyjnych. 

 W sprawach z zakresu aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków wszczęto 
7  postępowań administracyjnych, które zakończono wydaniem decyzji administracyjnych. 

 Udzielono 180 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 2020 roku oraz za I półrocze 
2021 roku, 

 kopie bazy danych z ewidencji gruntów i budynków do zasilenia Zintegrowanego 
Systemu Zarządzania i Kontroli do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa za 
pośrednictwem Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i 
Kartograficznego, 
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 dane z rejestru cen nieruchomości do Głównego Urzędu Statystycznego za IV kwartał 
2020 roku oraz za I, II i III kwartał 2021 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 2020 
do Głównego Geodety Kraju, 

 sprawozdania dotyczące terminów weryfikacji opracowań geodezyjnych za I, II i III 
kwartał 2021 roku do Głównego Geodety Kraju, 

 zestawienie dotyczące liczby przyjętych do powiatowego zasobu geodezyjnego 
i  kartograficznego operatów technicznych w postaci analogowej i elektronicznej za 
każdy miesiąc 2021 roku do Głównego Geodety Kraju, 

 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. 

 Zawarto porozumienie z Głównym Geodetą Kraju w sprawie współpracy przy realizacji projektu 
modernizacji szczegółowej osnowy geodezyjnej na terenie powiatu ostrzeszowskiego, w ramach 
którego Główny Geodeta Kraju zobowiązał się do  dofinansowania kosztów ww. zadania do 
wysokości 191 000,00 zł. 

 Przygotowano i zrealizowano 25 zamówień publicznych na zadania wykonywane przez wydział. 

 Przygotowano projekt planu finansowego na rok 2022 w zakresie dochodów i  wydatków 
realizowanych przez wydział. 

 Zaplanowano na rok 2022 prace geodezyjno-kartograficzne dotyczące: 
 modernizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie założenia ewidencji budynków i 

lokali dla jednostki ewidencyjnej Czajków, 

  modernizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie założenia ewidencji budynków i 
lokali dla jednostki ewidencyjnej Doruchów, 

 realizacji projektu modernizacji szczegółowej osnowy wysokościowej oraz  transformacji 
istniejących baz danych do obowiązującego układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH dla 
obszaru powiatu ostrzeszowskiego. 

W zakresie gospodarki nieruchomościami: 
 Wszczęto 9 postępowań administracyjnych w sprawie odszkodowania za zajęcie 

nieruchomości pod drogi publiczne, wydano 6 decyzji o ustaleniu odszkodowania, 21 
postępowań odszkodowawczych jest w toku (18 z 2020 roku i 3 z 2021 roku).  

 Opłaty za użytkowanie wieczyste: 
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 9 spraw dotyczących wysokości zadłużenia, zmiany użytkownika wieczystego, zmiany 
stawek procentowych, naliczenia opłaty; 

 5 spraw dotyczących umorzenia, rozłożenia na raty, odroczenia terminu spłaty opłaty; 

 21 aktualizacji opłaty rocznej na podstawie wartości nieruchomości. 

 Rozpatrzono 1 sprawę z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność. 

 Sprzedaż i darowizna nieruchomości Skarbu Państwa oraz prawa użytkowania wieczystego: 

 Działka nr 1423/16, obręb Ostrzeszów, 
 Działki nr 4012/6, 4012/12, 4012/13, 4012/14, obręb Ostrzeszów, 
 Działka nr 1097/1, obręb Rogaszyce, 
 Działka nr 375, obręb Olszyna, 
 Działka nr 2629/14, obręb Ostrzeszów. 

 Udzielono 52 pisemnych odpowiedzi w sprawach dotyczących komunalizacji nieruchomości 
Skarbu Państwa. 

W zakresie ochrony gruntów rolnych wydano: 
 335 decyzji dotyczących wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej, w tym 324  decyzje 

umarzające postępowanie, 6 decyzji naliczeniowych i 5 decyzji zwalniających z opłaty za 
wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej, 

 17 postanowień informujących o gruntach podlegających ochronie, 

 404 uzgodnień do decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, 

 8 pism dotyczących zmian w planie zagospodarowania przestrzennego. 

 Przekazano na podstawie 3 zawartych umów nieruchomości powiatowe do korzystania w 
dzierżawę. 

 Przekazywanie nieruchomości Skarbu Państwa do korzystania w dzierżawę lub najem: 

 1 rozwiązana umowy dzierżawy, 

 1 zmiana dzierżawcy, 

 18 zawartych umów dzierżawy, 

 18 wniosków o przedłużenie umowy dzierżawy, 

 6 pism dotyczących gospodarowania gruntami. 

 Ustalono dla 4 wniosków kierunki rekultywacji gruntów. 

 Wydano 30 zezwoleń i zgód związanych z wycinką drzew i udostępnieniem nieruchomości 
Skarbu Państwa. 

 Zawarto 9 umów na zakładanie, przeprowadzanie i wykonywanie na nieruchomościach 
Skarbu Państwa urządzeń technicznych oraz ustanowiono 1  służebność przesyłu w formie 
aktu notarialnego. 
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 Rozpatrzono 11 spraw o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości, udostępnieniu 
nieruchomości w celu realizacji inwestycji liniowych, o zwrot nieruchomości, wywłaszczenie 
nieruchomości. 

 Udzielono 13 odpowiedzi i sporządzono 2 zestawienia w zakresie czynszu dzierżawnego za 
nieruchomości stanowiące własność Powiatu oraz Skarbu Państwa dla Wydziału 
Finansowego. 

 Udzielono 73 pisemne 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 2021, 

 stan gruntów jednostek powiatowych i ich wartość na dzień 01.01.2021r., 

 wykaz gruntów w użytkowaniu wieczystym i trwałym zarządzie na dzień 01.01.2021r., 

 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 10 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 tj. 
właściwy ubezpieczyciel, zapoznając się wcześniej  z roszczeniem i okolicznościami powstałego 
zdarzenia celu podjęcia odpowiedniego stanowiska w sprawie powstałych szkód.  
5 spraw zakończyło się wypłatą odszkodowania, w 5 przypadkach ubezpieczyciel odmówił wypłat. 
Łączna kwota  wypłaconych  odszkodowań to 5.120,84 zł.  

 Przeprowadzono postępowania administracyjne w wyniku czego wydano 234 decyzji z tytułu 
wydania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, budowę i przebudowę zjazdów z dróg na kwotę 
67.635 zł.  
Postępowanie WZDP w zakresie pobierania opłat za umieszczenie urządzeń obcych w pasie 
drogowym przyniosło wpływy do budżetu Powiatu  wraz z opłatami rocznymi w kwocie 68.257 zł. 
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 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 zł. 

 Czynnie uczestniczono w posiedzeniach Komisji ds. Zarządzania Ruchem. 
 Koordynowano roboty w pasie drogowym w wyniku czego uzgodniono 160 technicznych 

projektów budowlanych i wydano 66 opinii dla Zarządu Powiatu. 
 WZDP uczestniczył 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 
2021, 1 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 2 razy w miesiącu. Na bieżąco kontrolowano drogi pod względem 
nielegalnego zajmowania pasa drogowego oraz zagrożeń bezpieczeństwa ruchu, wykorzystując 
przy tym informacje od innych służb, takich jak : policja i straż pożarna. 

 Gospodarowano nieruchomościami zajętymi pod pasy drogowe dróg powiatowych                                  
w  ramach posiadanego prawa  do  tych  nieruchomości – przeprowadzono 62 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 
 informację o stawkach do Prezesa Urzędu komunikacji Elektronicznej 

 Przeprowadzono postępowania w sprawie zamiany ulic w Ostrzeszowie. 
 
Zamówienia publiczne: 
 Przeprowadzono 5 postepowań przetargowych o wartości szacunkowej powyżej 130.000 zł 

 Przebudowy dróg powiatowych Powiatu Ostrzeszowskiego  
 Przebudowa drogi powiatowej nr 5587P Grabów – Osiek w m. Zawady   
 Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej 5313 w m. Kaliszkowice Ołobockie 
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 Remont drogi powiatowej 5585P Palaty - do granicy województwa – etap III 
 Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na ul. Łąkowej w Ostrzeszowie 

 Wszczęto 26 postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,  których wartość jest mniejsza 
niż kwota 130.000 złotych, w tym: 
 Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej 5313 w m. Kaliszkowice Ołobockie. 
 Remont nawierzchni dróg 5580, 5595, 5591, 5593.  
 Mechaniczne oczyszczanie ulic Powiatu Ostrzeszowskiego. 
 Sukcesywne świadczenie usługi transportowej samochodem ciężarowym z wywrotem o 

ładowności powyżej 24 Mg. 
 Wykaszanie trawy z trawników i oczyszczanie pni drzew z odrostów.  
 Projekt na budowę chodnika przy drodze powiatowej 5574P w m. Rejmanka. 
 Przeglądy szczegółowe dróg powiatowych. 
 Projekt na przebudowę drogi powiatowej 5333P Przygodziczki – Biskupice Zabaryczne. 
 Przeglądy szczegółowe obiektów mostowych. 
 Usunięcie i utylizacja martwych zwierząt i ich części leżących w pasie drogowym dróg 

powiatowych powiatu Ostrzeszowskiego. 
 Malowanie przejść dla pieszych i pasów segregacyjnych na jezdniach dróg i ulic  

powiatowych. 
 Zimowe utrzymanie dróg  (8 wykonawców). 
 Sukcesywna dostawa mieszanki mineralno-asfaltowej. 
 Sukcesywna sprzedaż kationowej emulsji asfaltowej K1-65. 
 Sukcesywna sprzedaż grysów bazaltowych. 
 Dostawa kruszywa do remontów dróg powiatowych cz. nr 1, Dostawa kruszywa do remontów 

dróg powiatowych cz. nr 2. 
 Zakup dostawa i uruchomienie ramienia kosiarki wysięgnikowej.  
 Dostawa znaków drogowych i elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego. 
 Sukcesywna sprzedaż soli drogowej niezbrylającej (zima 2021/2022). 
 Sukcesywna dostawa piasku płukanego wraz z transportem (zima 2021/2022). 

 

 

WYDZIAŁ OŚWIATY, SPRAW EUROPEJSKICH, PROMOCJI I ROZWOJU 

Wydane skierowania,  decyzje i wyjaśnienia celem kontynuowania dalszej nauki: 
 decyzja skierowania do  Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych i Młodzieżowych 

Ośrodków Socjoterapii – 3; 
 decyzja skierowania do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego – wydano skierowanie na 

podstawie postanowienia Sądu Rejonowego- III Wydz. Rodzinny i Nieletnich Ostrzeszowie  –  11; 
 wyjaśnienie przekazane rodzicom w sprawie w skierowania syna – 3; 
 wyjaśnienie przekazane do Sądu Rejonowego w Ostrzeszowie – 1. 

 
Wydane decyzje dotyczące stowarzyszeń i klubów sportowych: 
 zmiany w rejestrze klubów sportowych – 5 
 wykreślenie z ewidencji klubów sportowych -4 
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Wydane zaświadczenia dotyczące stowarzyszeń i klubów sportowych : 
 wyciąg z rejestru stowarzyszeń uczniowskich klubów sportowych oraz stowarzyszeń kultury 

fizycznej Starostwa Powiatowego w Ostrzeszowie – 18. 

Wnioski o nagrody i odznaczenia      
 Nagroda Starosty Ostrzeszowskiego – 15 
 Nagroda Ministra Edukacji i Nauki – 1. 
 
Wnioski o dodatki dla dyrektorów szkół (zbiorcze 
 przygotowanie na Zarząd Powiatu propozycji dodatków funkcyjnych – 1 
 przygotowanie na Zarząd Powiatu propozycji dodatków motywacyjnych – 1. 
 
Zestawienia finansowe i podział środków na placówki 
 Rozliczenie i przesłanie do Kuratorium Oświaty dotacji celowych za 2021 r. 
 Zweryfikowanie zakresu zadań edukacyjnych (w oparciu o sprawozdawczość SIO ) danych 

opracowanych  przez MEN. 
 Opracowanie na podstawie „Metryczki subwencji oświatowej 2021” zestawienia zbiorczego 

dotyczące subwencji oświatowej na 2021 r. na poszczególne typy szkół. 
 Opracowanie na podstawie liczby uczniów (SIO stan na 30 września 2021 r.) projektu budżetu na 

2021 r. dla szkół i placówek oświatowo-wychowawczych. 
 Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach 

awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego  
za 2021 rok. 
 

Działania Wydziału w zakresie  SIO:  

 Bieżąca analiza zestawień zbiorczych dotyczących danych o placówkach oświatowych, 
zatrudnieniu nauczycieli oraz uczniach  mających wpływ na wysokość subwencji oświatowej na 
2021 rok. 

 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. 

Opracowanie zestawień zbiorczych:  

 Sporządzenie oceny pracy dyrektora szkoły. 
 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 1% odpisu na nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej w 

2021 r. 
 Sporządzenie zestawienia danych dotyczących liczby nauczycieli zatrudnionych  

w szkołach ponadgimnazjalnych w powiecie w roku szkolnym 2021/22.  
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 Przygotowanie na Zarząd Powiatu zestawienia wysokości dotacji dla szkoły niepublicznej na 2021 
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 2021/2022. 

 Przedstawienie kierunków kształcenia na Komisji Oświaty 
 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 

2021/2022. 
 Przygotowanie informacji dotyczącej organizacji nowego roku szkolnego 2021/2022 
 Przygotowanie informacji zbiorczych dotyczących projektów organizacyjnych na rok szkolny 

2021/2022. 
 Przekazanie w maju 2021 arkuszy projektów organizacyjnych do Delegatury Kuratorium Oświaty 

w Kaliszu oraz we wrześniu aneksów arkuszy projektów, w celu uzyskania  opinii organu nadzoru 
pedagogicznego. 

 Analiza wyników maturalnych. 
 Opracowanie oraz przedstawienie na Komisji Oświaty  oraz Sesji Rady Powiatu „Informacji  

o stanie realizacji zadań oświatowych w Powiecie Ostrzeszowskim w roku szkolnym 2020/2021”. 
 Przygotowanie bieżących materiałów na Zarząd Powiatu dotyczących spraw oświatowych, 
 Zebranie danych ze szkół podstawowych dotyczących liczby uczniów w poszczególnych 

rocznikach. 
 Przygotowanie zaproszenie, plakatu oraz programu uroczystości z okazji 82. rocznicy wybuchu II 

wojny światowej. 
 Przygotowanie odpowiedzi na interpelacje radnych. 
 Przygotowanie odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej. 
 Opracowanie dokumentacji związanej z powierzeniem przedłużenia stanowiska dyrektora szkoły 

w Zespole Szkół Nr 1 i I Liceum Ogólnokształcącym w Ostrzeszowie. 
 

Pisma skierowane do MEN w Warszawie  wraz z opracowaną i załączoną dokumentacją: 

 Miesięczne rozliczenie dotacji – składki na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne dzieci  
i młodzieży nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym. 

 Weryfikacja 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 roku – Karta Nauczyciela (w oparciu o sprawozdawczość SIO ). 

 Rozliczenie III transzy środków 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. 

  Wnioski organu prowadzącego szkołę o udzielenie wsparcia w ramach realizacji Programu 
Aktywna tablica  

 Złożenie wniosków o środki dla szkół w ramach programu Poznaj Polskę 
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Projekty uchwał oraz porozumienia przygotowane przez Wydział. 
 w sprawie: ustalenia miesięcznej stawki dotacji na jednego ucznia Niepublicznego Liceum 

Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Ostrzeszowie  w roku budżetowym 2021. 
 umowa w sprawie powierzenia Miastu Zielona Góra zadania w zakresie kształcenia uczniów klas 

wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Ośrodku 
Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego 
w Zielonej Górze w roku szkolnym 2021/2022. 

 
Zadania w zakresie kultury i sportu 
 opracowanie i realizacja  kalendarza imprez kulturalnych i sportowych,  
 przygotowanie dokumentacji na konkurs ofert na realizację zadań publicznych powiatu 

ostrzeszowskiego w sferach kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz kultury fizycznej na 
2022 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 2020 rok oraz bieżącej  
w 2021 roku. 

2. Przygotowanie i sporządzenie sprawozdania finansowego Starostwa Powiatowego za 2020 rok: 
 bilans  
 rachunek zysków i strat 
 zestawienie zmian funduszu 

3. Przygotowanie i sporządzenie sprawozdania finansowego powiatu za 2020 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 2020 rok. 
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5. Informacja o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2021 roku. 
6. Przygotowanie projektu budżetu na 2022 rok. 
7. Przygotowanie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2023. 
8. Przygotowanie projektów uchwał w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2020 rok oraz  

w Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2028. 
9. Prowadzenie rachunkowości budżetowej Starostwa Powiatowego i powiatu ostrzeszowskiego. 
10. Prowadzenie scentralizowanego podatku VAT. 

 

 

POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTÓW 

Działalność rzecznika w 2021roku 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 2021 roku rzecznik udzielił 211 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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KALENDAIUM WYDARZEŃ 

 

Data Wydarzenia w 2021 roku 

1.01.2021 r. Wznowienie działalności Oddziału Ginekologiczno-Położniczego w szpitalu. 

5.01.2021 r. Rozpoczęcie szczepień przeciw wirusowi Sars-Cov 2 w Ostrzeszowskim Centrum Zdrowia 

7.01.2021 r Uczczenie 102 rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego. 

8.01.2021 r. Kolejny transport z Wielkopolskiego Banku Żywności przeznaczony dla domów pomocy społecznej. 

8.01.2021 r. Wideokonferencja nt. sytuacji epidemiologicznej w domach pomocy społecznej. 

20.01.2021 r. Uroczystość upamiętnienia wydarzeń tzn. „Krwawej Soboty”. 

28.01.2021 r. Uhonorowanie tytułem Srebrnej Szkoły magazynu „Perspektywy” szkół z terenu powiatu: Zespołu 

Szkół nr 1 oraz I Liceum Ogólnokształcącego w Ostrzeszowie. 

29.01.2021 r. 29 finał WOŚP. 

1.02.2021 r. Rozpoczęcie przez PUP naboru wniosków dla mikro i małych przedsięwzięć w ramach „tarczy 

antycovidowej”. 

4.02.2021 r. Ceremonia pogrzebowa śp. Zbyszko Szmaja – wieloletniego dyrektora ZS nr 1 w Ostrzeszowie, 

byłego burmistrza M.iGm. Ostrzeszów, radnego powiatu i województwa. 

22.02.2021 r. Zdobycie przez Kacpra Jastrzębskiego, absolwenta ZS nr 1, tytułu Mistrza Polski w siedmioboju w 

kategorii U23 (po raz czwarty) na Halowych Mistrzostwach Polski w Lekkoatletyce w Toruniu. 

1.03.2021 r. XIV Powiatowy Konkurs kolęd i pastorałek. 

2.03.2021 r. Forum Rolnicze Powiatu Ostrzeszowskiego. 

11.03.2021 r. Zdobycie przez I Liceum Ogólnokształcące w Ostrzeszowie statusu Brązowej Europejskiej Szkoły 

Praworządności RP 2021. 

14.03.2021 r. Ogłoszenie wyników 26 edycji konkursu Gospodarczo-Samorządowy HIT Wielkopolski i Ziemi 

Lubuskiej. 

23.03.2021 r. Podwyższenie kapitału zakładowego OCZ Sp. z o.o. o 500.000,00 zł 

31.03.2021 r. Uzyskanie przez powiat z Funduszu Inwestycji Samorządowych 1.3 mln. zł dofinansowania na 

zadanie „Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznych”. 

7.04.2021 r. Wykrycie ognisk choroby zakaźnej – wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiat. 
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 Otrzymanie od Wojewody Wielkopolskiego 3 respiratorów i 3 kardiomonitorów dla 

Ostrzeszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. 

Dzień Pracowników Służby Zdrowia. 

kwiecień 2021  Kontynuacja przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy projektu „Rehabilitacja 25 plus” dla 

absolwentów placówki z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym. 

maj 2021 r. Rozpoczęcie elektronicznego naboru do szkół ponadpodstawowych, 

3.05.2020 r. Narodowe Święto 3-maja. 

4.05.2021 r. Rozpoczęcie egzaminów maturalnych w szkołach powiatowych. 

6.05.2021 r. E-konwent starostów województwa wielkopolskiego. 

13.05.2021 r. Uruchomienie powszechnych punktów szczepień przeciw Covid-19 w Grabowie nad Prosną oraz w 

Ostrzeszowie. 

19.05.2021 r. Briefing prasowy „Szpital od nowa – odnowa szpitala. Zmiany w Ostrzeszowskim Centrum 

Zdrowia”.  

21.05.2021 r. Podpisanie umowy na przebudowę 9,5 km dróg w ramach Programu :Modernizacji Dróg 

Powiatowych”. 

25.05.2021 r. Podpisanie przedwstępnej umowy na prowadzenie publicznego transportu zbiorowego na terenie 

powiatu ostrzeszowskiego przez firmę Euromatpol Sp. z o.o. 

27.05.2020 r Dzień samorządu terytorialnego.  

czerwiec 2021 Zajęcie przez Zespół Szkół nr 1 w Ostrzeszowie I miejsca w XXII Współzawodnictwie Sportowo-

Turystycznym Młodzieży LZS Szkół Ponadpodstawowych. 

17.06.2021 r. XIV piknik w Ogrodzie Różanym w Domu Pomocy Społecznej w Marszałkach. 

21.06.2021 r. Podpisanie umowy na dofinansowanie świadczeń dla pracowników medycznych Domów Pomocy 

Społecznej w związku z pandemią Covid-19. 

22.06.2021 r. Wizyta Marszałka Województwa Wielkopolskiego oraz podpisanie umowy dotyczącej realizacji 

projektu  „Kompleksowe wsparcie kształcenia zawodowego w powiecie ostrzeszowskim” 

realizowanego w ramach WRPO.  

23.06.2021 r. Przyjęcie przez radę powiatu sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok, dyskusja nt. raportu 

o stanie powiatu, udzielenie zarządowi absolutorium oraz wotum zaufania. 

28.06.2021 r. Wznowienie pełnej bezpośredniej obsługi interesantów w Starostwie (bez konieczności 

wcześniejszego umawiania wizyt). 

30.06.2021 r. Likwidacja połączeń autobusowych realizowanych przez PKS Ostrów Wielkopolski. 

1.07.2021 r. Uruchomienie przez powiat ostrzeszowski publicznego transportu zbiorowego, realizowanego 

przez firmę Euromatpol Sp. z o.o. 
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13.07.2021 r. Podpisanie w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim umowy na dofinansowanie w ramach 

Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadania „Remont drogi powiatowej nr 5585P Kraszewice – 

granica gminy Czajków”. 

15.07.2021 r. Dzień Rodzicielstwa Zastępczego połączony z Dniem Ekonomii Społecznej. 

28.07.2021 r. Wizyta Wicewojewody Anety Niestrawskiej związana ze spotkaniem z samorządowcami nt. 

Programu „Polski ład”. 

13.08.2021 r.   Zabawa integracyjna w Domu Pomocy Społecznej w Kochłowach pt. w „Zielonym gaju”. 

14.08.2021 r. Uczczenie 101 rocznicy Bitwy Warszawskiej oraz Święta Wojska Polskiego. 

24.08.2021 r. Wręczenie aktów mianowania nauczycielom szkół średnich. 

27.08.2021 r. Sesja rady powiatu na której odwołano skarbnika powiatu Czesława Mitmańskiego oraz powołano 

nowego skarbnika powiatu Uruszulę Mikołajczyk-Machoł. 

1.09.2021 r. 

 

82 rocznica wybuchu II wojny światowej. Uroczystości pod pomnikiem harcerskim. 

Uruchomienie platformy e-budownictwo, służącej do składania wniosków budowlanych w formie 

elektronicznej. 

3.09.2021 r. Podziękowanie dla strażaków z KPPSP w Ostrzeszowie za udział w gaszeniu pożarów w Grecji. 

5.09.2021 r. Dożynki Gminne i Powiatowe w Kraszewicach. 

13.09.2021 r Podsumowanie I edycji pilotażowego programu „Rehabilitacja 25 Plus” w Specjalnym Ośrodku 

Szkolno-Wychowawczym. 

14.09.2021 r. Piknik domów pomocy społecznej „Zakręcone lato”.  

15.09.2021 r. Narodowe Czytanie „Moralności Pani Dulskiej”. 

22.09.2021 r. Wizyta sejmowej podkomisji ds. funduszy europejskich w Ostrzeszowie. 

24.09.2021 r. „Ekogrzybobranie” w Przedborowie. 

4.10.2021 r. 

 

Uhonorowanie tytułami Wielkopolski Rolnik Roku państwa Golanowskich z Kraszewic  

i Ostrowiczów z Bukownicy. Uroczysta gala odbyła się w Poznaniu. 

Uhonorowanie tytułem „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2021” państwa Jakóbczyków  

z Mąkoszyc. 

I Powiatowy Kiermasz Charytatywny  pod hasłem „Podziel się dobrem”.  

5-21.10.2021 r. Kwalifikacja wojskowa rocznika 2002. 

8-9.10.2021 r. 100-lecie Liceum Ogólnokształcącego. 

8.10.2021 r. Turniej Szachowy Szkół Ponadpodstawowych z okazji Jubileuszu stulecia I Liceum 

Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ostrzeszowie. 
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9.10.2021 r. Otwarcie Izby Pamięci poświęconej św. Maksymilianowi Kolbe w I LO. 

11.10.2021 r. Spotkanie koordynacyjne OCZ z lekarzami podstawowej opieki zdrowotnej. 

14.10.2021 r. Dzień Edukacji Narodowej.  

Przekazanie podziękowań i nagród starosty wyróżnionym nauczycielom. 

18.10.2021 r. Podsumowanie projektu pn. „Międzynarodowe kompetencje w życiu zawodowym i społecznym – 

praktyczne metody nauczania” realizowanego przy współudziale Zespołu Szkół nr 1 w 

Ostrzeszowie. 

25.10.2021 r. Ogłoszenie wyników naboru wniosków o dofinansowanie projektów inwestycyjnych w ramach 

programu Polski Ład. 

Wizyta Minister Marleny Maląg oraz parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości. 

listopad 2021  Ukazanie się trzeciego numeru „Magazynu powiatowego”. 

4.11.2021 r. Podpisanie umowy z Wojewodą dotyczącej dofinansowania publicznego transportu zbiorowego na 

terenie powiatu ostrzeszowskiego z Funduszu Autobusowego. 

5.11.2021 r. Decyzja Wojewody Wielkopolskiego o uruchomieniu w szpitalu w Ostrzeszowie 51 łóżek 

covidowych. 

4-5.11.2021 r. Wizyta nowego starosty miśnieńskiego Ralfa Hänsela. 

11.11.2021 r. Obchody 103 rocznicy odzyskania niepodległości. 

23.11.2021 r. Dzień Pracownika Socjalnego. 

grudzień 2021  Zakup i zamontowanie w Starostwie Powiatowym automatycznego defibrylatora ratunkowego. 

10.12.2021 r. 

 

Uhonorowanie Starosty Ostrzeszowskiego Lecha Janickiego Krzyżem 100 Lat Związku Inwalidów 

Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej. 

Uczczenie pamięci ofiar II wojny agresji hitlerowskiej w rocznicę wywiezienia i rozstrzelania 

mieszkańców ziemi ostrzeszowskiej. 

13.12.2021 r. Podsumowanie roku oraz Jubileusz 75-lecia LZS w Poznaniu. 

16.12.2021 r. Podpisanie umów na realizację inwestycji mającej na celu poprawę bezpieczeństwa w rejonie 

dwóch przejść dla pieszych na ul. Łąkowej w Ostrzeszowie. 

18.12.2021 r. Konwent Starostów Województwa Wielkopolskiego. 

21.12.2021 r. Spotkanie wigilijne oraz jubileusz 25-lecia Warsztatów Terapii Zajęciowej w Ostrzeszowie. 

29.12.2021r. Uchwalenie przez Radę Powiatu budżetu na 2022 rok. 
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PODSUMOWANIE 

 
 
Rok 2021 dla samorządu powiatu ostrzeszowskiego, tak jak dla całego kraju, był czasem, w którym na 
pierwszy plan wysunęły się sprawy związane z trwającą epidemią Covid-19 polegające na 
zapobieganiu jej rozprzestrzeniania, podejmowaniu działań związanych z profilaktyką, zapewnieniu 
bezpieczeństwa mieszkańcom w walce ze skutkami pandemii. 
 
Pandemia spowodowała zmianę trybu życia i pracy. Wymogła przeorganizowanie pracy wszystkich 
instytucji powiatowych. Jednak biorąc pod uwagę doświadczenia pierwszego roku pandemii, 
instytucje samorządowe pracowały bez większych zakłóceń.  
 
Starostwo powiatowe przez cały okres 2021 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”. 
Domy pomocy społecznej pracowały w reżimie sanitarnym. Pomimo stanu epidemii oraz 
przeznaczenia przez Wojewodę Wielkopolskiego części łóżek na „oddział covidowy” udało się 
utrzymać podstawową działalność szpitala powiatowego na wszystkich oddziałach. Od stycznia 2021 
roku zaczął działać na nowo oddział Ginekologiczno-Położniczy. 
Na dzień 31 grudnia 2021 roku szpital zapewniał 52 łóżka dla pacjentów z podejrzeniem lub 
potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2, w tym 5 łóżek intensywnej terapii, z kardiomonitorem oraz 
możliwością prowadzenia tlenoterapii i wentylacji mechanicznej.  Prognozowany zysk netto spółki za 
2021 rok wyniósł 77.631,31 zł. 
Pandemia spowodowała również zmiany w pracy szkół, które przez większą część roku szkolnego 
prowadziły zajęcia w formie zdalnej. 
Wzmożone działanie odnotował Powiatowy Urząd Pracy w Ostrzeszowie w związku z udzielaną 
pomocą przedsiębiorcom w ramach kolejnych „Tarcz antykryzysowych” oraz weryfikacją udzielonej 
pomocy. 
 
Od stycznia 2021 roku rozpoczęło się  masowe szczepienie przeciw Covid-19. Powiat we współpracy  
z Ostrzeszowskim Centrum Zdrowia oraz miastem i gminą Grabów nad Prosną zorganizował 2 punkty 
szczepień powszechnych. Punkty szczepień powstały również w placówkach ośrodków zdrowia  
w gminach oraz wybranych aptekach. 
Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań 
związanych z przeciwdziałaniem Covid-19 wyniosły w jednostkach powiatowych 1.565.823,40 zł. 
 
Dla samorządu powiatu ostrzeszowskiego rok 2021, pomimo pandemii i początkowych obaw 
związanych ze zmniejszeniem prognozowanych wpływów budżetowych, był czasem, w którym udało 
się zrealizować wiele ważnych dla lokalnej społeczności przedsięwzięć.  
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Do najważniejszych zadań zrealizowanych w 2021 roku należały: 
 szpital:  

1) powiat Ostrzeszowski podwyższył w 2021 roku kapitał zakładowy spółki Ostrzeszowskie 
Centrum Zdrowia o kwotę 500.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe, w tym na 
remonty i zakup sprzętu medycznego; 

2) zakończono inwestycję „Budowa fundamentu płytowego oraz montaż zbiornika tlenu 
ciekłego medycznego w związku z Covid-19” o wartość inwestycji 58.249,86 zł; 

3) kontynuowana była 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); 

4) w 2021 poczyniono nakłady inwestycje polegające na przebudowie i rozbudowie budynku 
szpitala przy poniesionych kosztach 147.565,64 zł; 

5) w grudniu 2021 zakupiono potrzebny sprzęt informatyczny w postaci serwera i odpowiednich 
do niego programów informatycznych służących do zabezpieczenia pracy, a przede wszystkim 
kontroli i zabezpieczeniu danych szpitala. Koszt serwera z oprogramowaniem wyniósł 
55.676,19 zł; 

6) zakupiono również sprzęt medyczny, taki jak: aparat KTG, dwie pompy infuzyjne 
dwustrzykawkowe, aparat USG, morcelator wraz z wyposażeniem, głowice kardiologiczną, 
aparat EKG. Łączna wartość zakupionych sprzętów wyniosła 254.649,99 zł. Zakup aparatu 
USG o wartości 129.500,00 zł został częściowo finansowany pożyczką medyczną; 

 
 szkoły ponadpodstawowe: 

1) w trakcie roku z budżetu powiatu zostały przekazane dodatkowe środki własne  
w wysokości 3.867.060,00 zł, ponieważ środki otrzymane w ramach subwencji oświatowej 
były niewystarczające w stosunku do potrzeb. Ostateczna kwota przekazanych środków 
wyniosła 3.011.333,56 zł; 

2) w roku sprawozdawczym szkoły pozyskały znaczne środki finansowe (przede wszystkim z UE), 
na realizację projektów edukacyjnych poprzez podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia 
zawodowego, m.in. w ramach współpracy międzynarodowej; 

3) na bazie zawartego porozumienia z 23 sierpnia 2018 roku pomiędzy MEN a powiatem na 
realizację programu „Za życiem” realizowanym do 2021 roku wydatkowano kwotę 
106.979,57 zł (97,97 %) planu na utworzenie ośrodków koordynacyjno–rehabilitacyjno–
opiekuńczych, ze szczególnym uwzględnieniem wczesnego wspomagania rozwoju dzieci od 
momentu wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawności; 

4) podpisano umowę na remonty obiektów i przystąpiono do realizacji projektu „Kompleksowe 
wsparcie kształcenia zawodowego” polegającego na przebudowie budynku kotłowni na 
pomieszczenia kształcenia zawodowego w ZS nr 1 w Ostrzeszowie oraz adaptacji budynku D 
na pomieszczenia kształcenia zawodowego w ZS nr 2 w Ostrzeszowie. Dofinansowanie 
powiat uzyskał w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 
2014-2020. Wartość projektu wyniesie 2.926.114,38 zł, a dofinansowanie 2.487.197,21 zł; 
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 domy pomocy społecznej: 
1) w domach pomocy społecznej w ramach środków z UE i budżetu państwa wydatkowano 

189.621,75 zł na 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 ”;  

2) w związku z przyznaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 wydatkowano 
kwotę 225.823,40 zł (100% planu) w tym dla: Domu Pomocy Społecznej w Kobylej Górze 
95.194,75 zł, Domu Pomocy Społecznej w Marszałkach 81.245,13 zł, Domu Pomocy 
Społecznej w Kochłowach 49.383,52 zł; 

3) z budżetu powiatu zostały przekazane dodatkowe środki własne w wysokości 1.278.974,28 
zł, ponieważ środki uzyskiwane w ramach odpłatności za pobyt w domach pomocy i dotacji 
były niewystarczające w stosunku do potrzeb; 
 

 drogi:  
1) w ramach Funduszu Dróg Samorządowych przebudowano i wyremontowano 6.878 km dróg 

na terenie powiatu za kwotę 4.690.000,00 zł. 
Najważniejsze realizacje: 
 przebudowa drogi 5587P Grabów – Osiek  III etap dł. odc. 0.784 km, wartość zadania – 

645.000,00 zł w tym dofinansowanie 322.000,00 zł, 
 remont drogi 5599P Doruchów - Kępno, dł. odc.1.075 km,  wartość  zadania 553.000,00 zł 

w tym dofinansowanie 270.000,00 zł 
 remont drogi 5574P Mikstat - Ostrzeszów, dł. odc. 3.991 km,  wartość  zadania 

1.747.000,00 zł w tym dofinansowanie 874.000,00 zł, 
 remont drogi powiatowej 5585P Palaty – do gr. woj., dł. odc. 1.028 km., wartość zadania 

1.745.000,00 zł w tym dofinansowanie 181.000,00 zł; 
2) wybudowano 687 mb. chodników w miejscowościach: Czajków, Kraszewice, Marszałki  

i Kaliszkowice; 
3) przebudowano 760 mb. drogi 5587 Grabów – Osiek  w m. Zawady – 485.000,00 zł, 

dofinansowanie z Urzędu Miasta i Gminy Grabów nad Prosną w kwocie 220.000,00 zł; 
4) w ramach Funduszu Inwestycji Lokalnych: Przebudowa dróg powiatowych – 2.165.000,00 zł: 

dofinansowanie 500.000,00 zł, Urząd Gminy Czajków 225.000,00 zł, Urząd Gminy Doruchów 
50.000,00 zł, Urząd Gminy Kobyla Góra 200.000,00 zł, Urząd Miasta i Gminy Ostrzeszów 
255.000,00 zł: 

5585 Czajków – Klonowa – 1.050 km 
5586 Czajków – Biadaszki – 1.500 km 
5587 5579 K. Góra – Parzynów – 2.400 km 
5588 5583 Siedlików– Kaliszkowice – 1.730 km 
5589 5583 Kaliszkowice Kaliskie – 0.800 km 
5590 5582 Kotłów - Kaliszkowice Kaliskie-  0.700 km 
5591 5598 Przytocznica – Bukownica 0.660 km 
5592 5599 Kępno – Doruchów – 0.210 km; 

Łącznie w roku 2021 zbudowano i zmodernizowano 16,688 km. dróg powiatowych. 
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5) na potrzeby prac drogowych zakupiono kosiarkę wysięgnikową 116.000,00 zł oraz frezarkę 
do poboczy 34.000,00 zł. 

 
Dzięki Funduszowi Dróg Samorządowych oraz wsparciu ze strony samorządów gminnych realizowane 
były inwestycje i remonty na drogach powiatowych, co nie byłoby możliwe wyłączenie ze środków 
powiatowych. 
W 2021 roku powiat otrzymał promesę na realizację inwestycji w ramach Programu  „Polski ład”.  
Na modernizację infrastruktury drogowej powiatu ostrzeszowskiego na drogach powiatowych  nr 
5333P Przygodziczki – Biskupice Zabaryczne, nr 5580P Ostrzeszów – Turze oraz  drogi nr 5576P  
Ostrzeszów – Doruchów samorząd powiatowy otrzyma 15.856.000,00 złotych. Przedsięwzięcie będzie 
realizowane systemem „Zaprojektuj i wybuduj”, łączna długość dróg wyniesie 18,196 km, planowany 
czas realizacji: rok 2022 i 2023. 

 
Rozpoczęto również procedurę dotyczącą wyboru wykonawcy zadania realizowanego w ramach 
Funduszu Inwestycji Lokalnych pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności 
publicznej na terenie powiatu ostrzeszowskiego”. 
Zadanie kosztować będzie 1.627.620,00 zł, z czego 1.300.000,00 zł wynosi dofinansowanie, jakie 
otrzymał powiat z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.  
Łączna moc instalacji wyniesie ok. 334,09 kW. 

 
W związku z likwidacją z dniem 30 czerwca 2021 roku PKS Ostrów Wielkopolski i co za tym idzie 
likwidacją połączeń autobusowych realizowanych na terenie powiatu przez PKS, Powiat 
Ostrzeszowski, w porozumieniu z gminami, wziął na siebie obowiązek zapewnienia transportu 
publicznego dla mieszkańców, w tym w szczególności młodzieży celem możliwości dojazdu do szkół 
ponadpodstawowych, pracy czy placówek służby zdrowia. 
Powiatowy publiczny transport zbiorowy, którego operatorem została firma Euromatpol Sp. z o.o. 
zorganizowany został od 1 lipca 2021 roku. Przewoźnik zapewnił w ograniczonym wymiarze przewozy 
w okresie: lipiec, sierpień ub.r. W okresie od 1 września 2021 roku regularne przewozy zostały 
zapewnione na 25 liniach.  
Na przewozy w 2021 roku uzyskano dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych 
w wysokości 498.267,00 zł.  

 
Na budżet Powiatu Ostrzeszowskiego w 2021 roku zasadniczy wpływ miały środki zewnętrzne, które 
przekazywane były w ramach dotacji i subwencji, co przesądza o charakterze gospodarowania, a w 
praktyce uniemożliwia w pełni samodzielną gospodarkę finansową.  
Z uwagi na strukturę dochodów powiat nie może zaciągnąć dużych zobowiązań finansowych. 
Utrudnia to 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.  

 
W ubiegłym roku, z uwagi na rosnące koszty bieżące, powiat zmuszony został do zaciągnięcia kredytu 
długoterminowego w kwocie 3.000.000,00 zł na sfinansowanie bieżących wydatków w jednostkach 
organizacyjnych powiatu: w jednostkach oświatowych i pomocy społecznej w kwocie 2.372.073,00 zł 
oraz na sfinansowanie niewykonanych dochodów w kwocie 627.927,00 zł z tytułu odpłatności za 
pobyt mieszkańców w Domach Pomocy Społecznej z terenu powiatu ostrzeszowskiego. 
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Niepokoi wzrost kosztów bieżących powiatu, zwłaszcza energii i kosztów pracy, w porównaniu  
z latami ubiegłymi, jak również rokrocznie rosnące niedoszacowanie po stronie dochodów  
w pomocy społecznej i oświacie, co skutkuje coraz wyższą koniecznością dofinansowywania  tych 
działalności z dochodów własnych. 
Ze względu na powyższe samorząd powiatowy pełni dla społeczności lokalnej w większym stopniu 
rolę usługodawcy niż inwestora. 
Niemniej, biorąc pod uwagę ubiegłoroczne założenia i plan finansowy powiatu, należy stwierdzić,  
że większość zamierzeń zaplanowanych do realizacji w 2021 roku została wykonana. 

 
 
 

Przewodniczący Zarządu Powiatu 
w Ostrzeszowie 
/-/ Lech Janicki 

 
 
 
 
 
Ostrzeszów, maj 2022 rok 
 


