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Mapa powiatu wrzesińskiego z podziałem na gminy 

I. Wprowadzenie 

Zgodnie z art. 15zzzzzz ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 

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

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 374 z późn. 

zm.) w nawiązaniu do art. 30a ust. 1-2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (Dz.U. z 2020 poz. 920) zarząd powiatu w 2020 r. do dnia 30 lipca br. 

przedstawia radzie powiatu raport o stanie powiatu. Raport obejmuje podsumowanie 

działalności zarządu powiatu w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, 

programów i  strategii, uchwał rady powiatu i budżetu obywatelskiego. 

  

II. Podstawowe dane dotyczące powiatu  

Powiat wrzesiński o powierzchni 704 km2 zamieszkuje 77 820 osób, co stanowi 2,23% 

ludności województwa wielkopolskiego oraz 0,2% ludności Polski. 

 

Swoim zasięgiem obejmuje 5 gmin, w tym cztery gminy o charakterze miejsko-wiejskim 

(Miłosław, Nekla, Pyzdry i Września) oraz jedną gminę wiejską (Kołaczkowo). 

 

Najwięcej mieszkańców zamieszkuje gminę 

Września, prawie 60% ludności powiatu 

wrzesińskiego. Najmniej osób mieszka w 

gminie Kołaczkowo, co wynosi niecałe 8% 

ogółu ludności powiatu. 

 

Gęstość zaludnienia w powiecie 

wrzesińskim wynosi 110 os./km2 (przy 

zestawieniu z gęstością zaludnienia 

w województwie wielkopolskim - 93 

os./km2). Największą gęstość zaludnienia w 

powiecie wrzesińskim ma gmina Września  

(211 os./km2), a najmniejszą gmina Pyzdry 

(51 os./km2). 

 

Na tle poszczególnych powiatów 

województwa wielkopolskiego, powiat 

wrzesiński należy do średnio zaludnionych. 

Plasuje się na 12. miejscu. 

 

W poszczególnych grupach wiekowych od 0 

do 54 roku życia zauważalna jest przewaga 

liczebna mężczyzn. Z kolei wśród osób od 

55 roku życia przeważają kobiety. 
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Największa dysproporcja liczby kobiet w stosunku do liczby mężczyzn widoczna jest 

w grupach od 70 lat i więcej. 

Największy udział w strukturze wiekowej ludności mają osoby w przedziale wiekowym 30–

34 lata (6164 osoby), 35–39 lat (6659 osób) oraz ponad 70 lat (7662 osoby). Najmniej jest 

osób w przedziale wiekowym 0–4 lata (4291 osób) oraz 15–19 lat (3992 osoby). 

 

Porównując proporcje udziału osób w wieku przedprodukcyjnym do poprodukcyjnego, należy 

zwrócić uwagę, że jest minimalnie więcej osób w wieku przedprodukcyjnym o 0,5 punktu 

procentowego. Na 100 osób w wieku produkcyjnym przypadają 64 osoby w wieku 

nieprodukcyjnym (po 32 osoby w wieku przedprodukcyjnym i poprodukcyjnym). 

 

(Główny Urząd Statystyczny w Warszawie, dane statystyczne wg stanu na dzień 30.06.2019 r.) 

 

 

 

Podstawowe dane finansowe dotyczące budżetu powiatu wrzesińskiego w układzie 

porównawczym na koniec 2018 i 2019 roku. 

 

Wyszczególnienie 
2018 2019 

Plan Wykonanie Plan Wykonanie 

Dochody ogółem 102 318 403,69 zł 105 495 136,62 zł 122 560 534,29 zł 120 017 226,21 zł 

bieżące 71 392 734,12 zł 70 279 434,15 zł 80 034 817,89 zł 79 726 265,52 zł 

majątkowe 30 925 669,57 zł 35 215 702,47 zł 42 525 716,40 zł 40 290 960,69 zł 

Wydatki ogółem 131 585 806,69 zł 123 859 111,00 zł 126 139 251,22 zł 120 427 138,10 zł 

bieżące 72 253 918,50 66 842 521,79 80 286 667,87 76 219 017,42 

majątkowe 59 331 888,19 57 016 589,21 45 852 583,35 44 208 120,68 

Wynik budżetowy -29 267 403,00 zł -18 363 974,38 zł -3 578 716,93 zł -409 911,89 zł 

Przychody ogółem 31 467 403,00 zł 30 931 958,76 zł 15 243 048,57 zł 19 691 155,38 zł 

kredyty 26 762 264,43 zł 25 936 273,64 zł 9 322 171,00 zł 9 322 171,00 zł 

nadwyżka z lat ubiegłych 705 138,57 zł 995 685,12 zł 0,00 zł 0,00 zł 

wolne środki 4 000 000,00 zł 4 000 000,00 zł 5 920 877,57 zł 10 368 984,38 zł 

Rozchody ogółem 2 200 000,00 zł 2 200 000,00 zł 11 664 331,64 zł 11 664 331,64 zł 

spłaty kredytów 2 200 000,00 zł 2 200 000,00 zł 11 664 331,64 zł 11 664 331,64 zł 
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III. Organy powiatu 

 

1. Rada Powiatu Wrzesińskiego 

 

 

Rada powiatu jest organem stanowiącym i kontrolnym powiatu, z zastrzeżeniem przepisów 

o referendum powiatowym. Począwszy od 2018 r. kadencja rady trwa 5 lat, licząc od dnia 

wyborów. W skład Rady Powiatu Wrzesińskiego VI kadencji wchodzi dziewiętnastu radnych: 

1) Janusz Balcerzak,   

2) Robert Balicki, 

3) Waldemar Bartkowiak, 

4) Małgorzata Cichacka, 

5) Jarosław Czyż, 

6) Waldemar Grzegorek, 

7) Maciej Handkiewicz, 

8) Przemysław Hirschfeld, 

9) Dionizy Jaśniewicz, 

10) Marek Kołodziejczyk, 

11) Wiesława Kowalska, 

12) Mikołaj Kubiaczyk, 

13) Marek Przyjemski, 
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14) Paweł Skrzypczak, 

15) Krzysztof Strużyński, 

16) Stefan Tomczak, 

17) Grzegorz Trocha, 

18) Henryka Waligóra, 

19) Rafał Zięty. 

 

Przewodniczącym Rady Powiatu Wrzesińskiego VI kadencji jest Marek Przyjemski, zaś 

wiceprzewodniczącym jest Janusz Balcerzak. 

 

Zgodnie ze Statutem Powiatu Wrzesińskiego Rada Powiatu Wrzesińskiego powołała 

następujące komisje stałe: 

1. Rewizyjną, 

2. Skarg, Wniosków i Petycji, 

3. Budżetowo - Finansową, Planowania i Rozwoju Lokalnego, 

4. Zdrowia i Pomocy Społecznej, 

5. Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki, 

6. Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej, Rolnictwa i Leśnictwa. 

 

Komisje stałe działają zgodnie z rocznym planem pracy przedłożonym Radzie. Pracami 

Komisji kierują przewodniczący Komisji, powoływani i odwoływani przez Radę lub zastępcy 

przewodniczących Komisji, wybrani przez członków danej komisji. 

 

2. Zarząd Powiatu Wrzesińskiego 
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Zarząd powiatu jest organem wykonawczym powiatu. Zarząd powiatu wykonuje uchwały 

rady powiatu i zadania powiatu określone przepisami prawa. Zarząd wykonuje zadania 

powiatu przy pomocy starostwa powiatowego oraz jednostek organizacyjnych powiatu. 

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego VI kadencji liczy 5 osób. W skład Zarządu wchodzą: 

1) Dionizy Jaśniewicz – starosta wrzesiński, który jest jednocześnie przewodniczącym 

zarządu, 

2) Waldemar Grzegorek – wicestarosta wrzesiński, 

3) Robert Balicki, 

4) Stefan Tomczak, 

5) Rafał Zięty. 

 

Informacja o uchwałach podjętych przez Zarząd powiatu wrzesińskiego w roku 2019 znajduje 

się w załączniku nr 1 do niniejszego raportu. 

 

 

 

IV. Jednostki realizujące zadania powiatu 

 

Zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym, w celu wykonywania zadań, powiat może 

tworzyć jednostki organizacyjne i zawierać umowy z innymi podmiotami. 

Powiat realizuje swoje zadania za pomocą starostwa powiatowego i jednostek 

organizacyjnych oraz spółki. 

 

 

1. Starostwo Powiatowe we Wrześni 

 

ul. Chopina 10  

62-300 Września 

tel. centrala 61 640 44 44 

tel. sekretariat 61 640 44 50 

fax 61 640 20 51  

email: starostwo@wrzesnia.powiat.pl 

www.wrzesnia.powiat.pl 
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2. Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza we Wrześni 

 

ul. Witkowska 1  

62-300 Września  

 

Dyrektor – Violetta Zdunowska 

 

tel. 61 436 02 30 

e-mail: sekretariat@liceumhs-wrzesnia.pl 

 

www.liceumhs-wrzesnia.pl 

 

 

 

3. Zespół Szkół Politechnicznych im. Bohaterów Monte Cassino 

we Wrześni 

ul. Wojska Polskiego 1  

62 – 300 Września 

Dyrektor - Bogdan Nowak 

tel. 61 436 05 88 

fax 61 436 06 54 

e-mail: sekretariat@zspwrzesnia.pl 

www.zspwrzesnia.pl 

 

4. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. gen. dr Romana 

Abrahama we Wrześni 

ul. Kaliska 2a 

62-300 Września 

Dyrektor – Damian Hoffmann 

tel. 61 436 05 15 

fax 61 436 08 29 

e-mail: sekretariat@zstio-wrzesnia.pl 

www.zstio-wrzesnia.pl 
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5. Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich 

we Wrześni 

 

ul. Koszarowa 12 

62-300 Września 

Dyrektor – Maciej Mielczarek 

tel./fax 61 640 09 66  

e-mail: zsz2sek@op.pl 

www.zsz2.wrzesnia.pl 

 

 

6. Zespół Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka we Wrześni  

 

ul. Leśna 10 

62 – 300 Września 

Dyrektor – Ewa Kaczmarek 

tel./fax 61 436 04 51 

e-mail: sekretariat@zss-wrzesnia.pl 

www.zss.wrzesnia.powiat.pl 

 

 

7. Powiatowa Szkoła Muzyczna I stopnia we Wrześni 

 

ul. Wojska Polskiego 1 

62-300 Września 

Dyrektor - Liliana Kucza 

tel. 509 642 802 

mail: szkola@psmwrz.pl 

www.psmwrz.pl 
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8. Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni 

 

ul. Wojska Polskiego 1 

62-300 Września  

Dyrektor - Marek Dyba 

tel./fax 61 437 74 17, 437 63 39 

mail: sekretariat.pcez@wrzesnia.powiat.pl 

www.pcez.oswiata-wrzesnia.pl 

 

 

a. Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii 

w Grzymysławicach 

 

Grzymysławice 10 

62-300 Września 

Kierownik - Tomasz Mackiewicz 

tel. 502 512 387 

sekretariat@cbirnt.wrzesnia.powiat.pl 

www.cbirnt.oswiata-wrzesnia.pl 

 

 

b. Bursa Międzyszkolna 

ul. Słowackiego 11 

62-300 Września 

Dyrektor – Barbara Zawal 

tel. 509 869 221 

recepcja.bursa@wrzesnia.powiat.pl 

www.bursa.oswiata-wrzesnia.pl 
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9. Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni 

62-300 Września,  

ul. Wojska Polskiego 2 

Dyrektor - Eugeniusz Wiśniewski  

tel. 61 640 35 35 

fax 61 640 21 10 

e-mail: sekretariat@pupwrzesnia.pl  

www.wrzesnia.praca.gov.pl 

 

 

 

10.  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni 

 

ul. Wojska Polskiego 1 

62-300 Września 

Dyrektor - Anna Maria Kulczyńska 

tel./fax 61 640 45 50 

e-mail:: sekretariat@pcprwrzesnia.pl 

www.pcprwrzesnia.pl 

 

 

a. Środowiskowy Dom Samopomocy „Na Skarpie” w Gozdowie 

 

Gozdowo 59 

62-300 Września 

Kierownik – Dorota Szykowna 

tel. 61 436 11 38, 500 006 883 

e-mail: sds.naskarpie@gmail.com 

www.sdsnaskarpie.pl 
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b. Środowiskowy Dom Samopomocy „Jutrzenka” w Pietrzykowie 

 

Pietrzyków 49 

62-310 Pyzdry 

Kierownik – Jerzy Nowaczyk 

tel. 63 276 89 04 

e-mail: sds.pietrzykow@vp.pl 

 

 

 

 

11. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wrześni 

 

ul. Leśna 10 

62-300 Września 

Dyrektor: Elżbieta Tomczak 

tel. 61 102 13 90, 603 993 506 

e-mail: poradniapsychwrzesnia@op.pl 

www.ppp-wrzesnia.pl 

 

 

 

12. Dom Pomocy Społecznej we Wrześni 

 

ul. Szkolna 25 

62-300 Września 

 

Dyrektor - Olga Krukowska 

 

tel./fax 61 436 07 98 

e-mail: sekretariat@dpswrzesnia.pl 

www.dpswrzesnia.pl 
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13.  Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie 

Plac Reymonta 5 

62 - 306 Kołaczkowo 

Dyrektor – Andrzej Szablikowski 

tel/fax 61 438 53 47 

e-mail: owdir_1@o2.pl 

www.owdir.wrzesnia.powiat.pl 

 

 

14. Zaplecze Dydaktyczno – Sportowe we Wrześni (w budowie) 

 

ul. Wojska Polskiego 1  

62-300 Września 

 

 

 

 

 

15. Szpital Powiatowy we Wrześni sp. z o. o. 

 

ul. Słowackiego 2, 62-300 Września 

 

Prezes: Zbigniew Hupało 

 

tel. 61 437 05 00  

fax 61 437 97 30  

e-mail: sekretariat@szpitalwrzesnia.home.pl 

 

www.bip.szpitalwrzesnia.home.pl 

 

 

 

16.  Rodzinny Dom Dziecka w Pyzdrach  

zlikwidowany dnia 29.09.2019 r. 
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V. Wykonanie strategii rozwoju powiatu 

Tryb i data przyjęcia 

„Strategia rozwoju powiatu wrzesińskiego na lata 2014-2020” przyjęta została uchwałą 

nr 36/VI/2015 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 21 maja 2015 r., zmieniona uchwałą 

nr 118/XIX/2016 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 2 czerwca 2016 r.   

Podstawowe założenia  

„Strategia rozwoju powiatu wrzesińskiego na lata 2014-2020" jest dokumentem 

planistycznym i strategicznym, na podstawie którego samorząd realizuje obowiązek 

prowadzenia polityki rozwoju lokalnego, wyznacza główne kierunki rozwoju, wytycza cele 

do osiągnięcia. Jest dokumentem programowym, który nie wskazuje precyzyjnie, co i z jakich 

środków zostanie zrealizowane. Strategia zakłada następujące cele strategiczne:  

I. Konkurencyjna gospodarka i stabilny rynek pracy,  

II. Rozwój bezpieczeństwa socjalnego, zdrowotnego i publicznego, 

III. Rozwój edukacji na terenie powiatu,  

IV. Poprawa dostępności komunikacyjnej,  

V. Rozwój kultury, sportu, turystyki i rekreacji, 

VI. Ochrona środowiska,  

VII. Poprawa funkcjonalności, 

VIII. Aktywna społeczność. 

Do celów strategicznych przypisano cele operacyjne, a także kierunki działania, w których 

mieszczą się konkretne zadania do wykonania. Aby wykazać szczegółowe zadania 

do realizacji z uwzględnieniem podmiotów odpowiedzialnych za ich wykonanie oraz 

właściwych źródeł finansowania, stworzono odpowiednie dokumenty wykonawcze, czyli 

Załącznik nr 2 do Strategii „Planowane zadania do realizacji w okresie 2014-2020". Przyjęto 

go uchwałą Zarządu Powiatu Wrzesińskiego nr 934/2018 z dnia 15 maja 2018 oraz uchwałą 

zmieniającą nr 961/2018 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 5 czerwca 2018 roku. 

 

Realizacja założeń przyjętych w dokumencie wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. 

Dotychczas opracowano informacje o realizacji celów i zadań za okres od 1 stycznia 2014 do 

31 grudnia 2017 oraz osobno za rok 2018. Kolejne podsumowanie działań strategicznych 

obejmuje okres 2019-2020. Z dokumentu opracowanego w roku 2019 za rok 2018 wynika, że 

w 2018 roku realizowano działania związane z osiągnięciem wszystkich kategorii celów 

strategicznych, zrealizowano liczne zadania wykazane w Załączniku nr 2 do strategii, a także 

zadania w nim do tej pory nie ujęte. Należy twierdzić, że wraz z rozwojem powiatu pojawia 

się wiele nowych przedsięwzięć i wyzwań, których na etapie tworzenia strategii nie można 

było zaplanować, inne zadania się zdezaktualizowały. 
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Najważniejsze działania podejmowane w 2019 roku: 

1) Oświata – w ramach zadań ujętych do „Strategii rozwoju powiatu wrzesińskiego na lata 

2014-2020” realizowano szereg przedsięwzięć związanych z inwestycjami, jak 

i projektami miękkimi, co zostało opisane w dalszej części raportu. Z najważniejszych 

zadań realizowanych w 2019 roku należy wymienić:  

• budowę i wyposażenie Zaplecza Dydaktyczno-Sportowego, 

• wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii, 

• modernizację bursy przy ul. Słowackiego 11 we Wrześni, 

• utworzenie Powiatowej Szkoły Muzycznej I stopnia we Wrześni*, 

• wykonywanie prac remontowych w budynkach oświatowych, 

• udzielanie grantów edukacyjnych i stypendiów, 

• inicjatywy i projekty realizowane przez szkoły.  

2) Kultura i promocja – w okresie sprawozdawczym realizowano zadania zgodne 

ze strategią, a ich opis znajduje się w dalszej części raportu. Wśród nich można wymienić: 

• udzielenie dotacji na prace konserwatorskie przy zabytkach, 

• prowadzenie biblioteki powiatowej, 

• organizację wielu imprez powiatowych o charakterze kulturalnym 

i promocyjnym, 

• wydawanie materiałów informacyjno-promocyjnych, 

• działania promocyjne na terenie powiatu. 

3) Turystyka i rekreacja – działania w tej sferze obejmują m.in. rozwój szlaków 

turystycznych we współpracy z innymi powiatami. Starostwo Powiatowe we Wrześni jest 

członkiem stowarzyszenia Klaster Turystyczny „Szlak Piastowski w Wielkopolsce”. 

Urząd rozpowszechnia również za pośrednictwem map turystycznych, strony internetowej 

oraz Przeglądu Powiatowego trasy turystyczne. O realizacji zadań w tym zakresie więcej 

w dalszej części raportu.  

4) Organizacje pozarządowe – wśród inicjatyw, które opisano w dalszej części raportu 

można wymienić: 

• organizację otwartych konkursów ofert i udzielenie w związku z tym dotacji, 

• wsparcie działalności stowarzyszeń, klubów i kół na terenie powiatu 

wrzesińskiego, 

• przeprowadzanie inicjatyw skierowanych do członków organizacji 

pozarządowych.  

5) Zdrowie – w dalszej części raportu zawarte są informacje dotyczące promocji i ochrony 

zdrowia oraz realizowanych działań w ramach budżetu powiatu. Ponadto do 

najważniejszych przedsięwzięć realizowanych w 2019 przez Szpital Powiatowy we 

Wrześni należy zaliczyć: 

• Udział w programie "Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, 

powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne 

umożliwiające wdrożenie EDM oraz stworzenie sieci wymiany danych między 

podmiotami leczniczymi samorządu województwa", * 

 

*zadania nie ujęte w strategii na lata 2014-2020 
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• Zwiększenie dostępności do świadczeń zdrowotnych: 

o utworzenie dodatkowych miejsc w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym 

i zawarcie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia na realizację 

świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: świadczenia pielęgnacyjne 

i opiekuńcze w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym w tym zakresie, * 

o świadczeń pediatrycznych w wyniku podpisania z Narodowym 

Funduszem Zdrowia umowy w rodzaju: ambulatoryjna opieka 

specjalistyczna w zakresie świadczeń w pediatrii, 

o w wyniku zmiany lokalizacji miejsca udzielania świadczeń z zakresu 

chemioterapii poprawie uległa dostępność tych świadczeń oraz komfort 

ich udzielania,* 

o włączenie krioablacji, wertebroplastyki oraz inplantacji portów 

naczyniowych, * 

• Złożenie wniosku na realizację projektu „Program wszechstronnej rehabilitacji 

neurologicznej zwiększającej szanse na powrót do pracy osób po udarze 

mózgu w Szpitalu Powiatowym we Wrześni”, dofinansowanego z WRPO,  

który został pozytywnie oceniony przez Urząd Marszałkowski Województwa 

Wielkopolskiego. Projekt opiewa na kwotę niespełna 2 mln zł; 

• W ramach projektu „Adaptacja II piętra budynku A i B na potrzeby oddziału 

pediatry” wykonano nową dokumentację projektową zabezpieczeń 

przeciwpożarowych oraz zaktualizowano dokumentację budowlaną; 

• Szpital przystąpił do realizacji projekt TOPSOR, w ramach którego oddział 

ratunkowy zostanie wyposażony w automaty biletowe, tablety medyczne, 

system segregacji medycznej oraz kardiomonitory. To kolejny krok do 

wdrożenia rozwiązań zmierzających do usprawnienia pomocy pacjentom 

trafiającym na szpitalne oddziały ratunkowe* 

6) Pomoc społeczna – w 2019 roku podejmowano wiele inicjatyw, jak również 

zrealizowano zadania ustawowe. W dalszej części raportu ujęto informacje m.in. o: 

• działalności placówek opiekuńczych takich jak: Dom Pomocy Społecznej we 

Wrześni, Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie oraz 

Rodzinny Dom Dziecka w Pyzdrach, 

• inicjatywach i aktywności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej oraz Zespołu Szkół Specjalnych im. Janusza 

Korczaka. 

7) Przedsiębiorczość i aktywizacja zawodowa – w ramach realizacji zadań z zakresu 

przedsiębiorczości i aktywizacji zawodowej można wymienić wiele działań 

zrealizowanych w 2019 roku zarówno przez Starostwo Powiatowe we Wrześni, jak 

również Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni i placówki oświatowe. Szczegółowy opis 

realizacji poszczególnych zadań znajduje się w dalszej części raportu, jednak do 

najważniejszych należy zaliczyć: 

• promocję zatrudnienia oraz formy aktywizacji zawodowej realizowane przez 

Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni, 

• szkolenia realizowane przez Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej,  

*zadania nie ujęte w strategii na lata 2014-2020 
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• inicjatywy dla przedsiębiorców organizowane bądź współorganizowane przez 

starostwo i jednostki organizacyjne.  

8) Współpraca międzynarodowa – powiat wrzesiński od lat utrzymuje kontakty 

z Niemcami, Białorusią, Francją i Litwą. W 2019 roku gościliśmy również delegację 

z Ukrainy oraz Gruzji. Wśród nich warto wymienić:  

• międzynarodową wymianę młodzieży w szkołach ponadpodstawowych, 

• przyjmowanie gości z zagranicy oraz wyjazdy delegacji powiatu, 

• organizację wydarzeń promujących kulturę zaprzyjaźnionych krajów.  

9) Środowisko – powiat wrzesiński w 2019 roku realizował takie zadania, jak:  

• Przekazanie do kół pszczelarskich (Koło we: Wrześni, Kołaczkowie, Pyzdrach, 

Nekli i Miłosławiu) 95 kg węzy pszczelej;  

• Usunięcie odpadów zlokalizowanych we Wrześni, w ramach egzekucji 

obowiązku wynikającego z decyzji administracyjnej. Odpady nie zostały 

uprzątnięte po zakończeniu działalności w zakresie zbierania odpadów - koszt 

zadania to 42 508,80 zł; 

• Zwiększano świadomość dotyczącą ekologii. Podczas przeprowadzonych 

konkursów uczestnicy odpowiadali na pytania z zakresu ochrony środowiska, 

a w zamian za poprawną odpowiedź otrzymywali drzewko lub krzew. 

Więcej na temat działań związanych ze środowiskiem w dalszej części raportu. 

10) Zarządzanie kryzysowe – w 2019  roku kontynuowano działania z lat wcześniejszych, 

a także realizowano nowe. Opisano je w dalszej części raportu,  wśród nich należy 

wymienić:  

• promowanie bezpłatnego sms-owego systemu ostrzegania i alarmowania 

ludności BLISKO SISMS, 

• zakup sprzętu informatycznego dla Powiatowego Centrum Zarządzania 

Kryzysowego, 

• organizacja oraz współorganizacja szkoleń z zakresu zarządzania 

kryzysowego wspólnie ze strażami, służbami i inspekcjami przewidzianymi 

do udziału w sytuacjach kryzysowych, 

• wsparcie finansowe naprawy dachu budynku Posterunku Policji w Miłosławiu 

oraz monitoringu wizyjnego Wrześni, 

• przekazanie drugiej transzy na pokrycie kosztów pełnienia nadzoru 

budowlanego w związku z budową budynku strażnicy dla Jednostki 

Ratowniczo-Gaśniczej i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 

we Wrześni. 

11) Sprawność administracyjna – w załączniku nr 2 „Strategii rozwoju powiatu 

wrzesińskiego na lata 2014-2020” ujęto zadania dotyczące informatyzacji i podniesienia 

jakości obsługi mieszkańców. W 2019 roku udostępniono klientom różnego rodzaju 

rozwiązania informatyczne. Na uwagę zasługują: 

• i.Wniosek – system pozwalający każdemu zarejestrowanemu użytkownikowi 

na złożenie wniosku o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu 

geodezyjnego i kartograficznego, bądź też wniosku dotyczącego wypisów czy 

wyrysów ewidencji gruntów i budynków, 

*zadania nie ujęte w strategii na lata 2014-2020 
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• system informacji przestrzennej powiatu wrzesińskiego – e-mapa, 

• GEO-INFO i.Kerg – system dedykowany dla wykonawców prac 

geodezyjnych i pracowników wydziału PODGiK przeznaczony do zgłaszania 

prac geodezyjnych oraz obsługi tych zgłoszeń, 

• udział Starostwa w ogólnopolskim Programie Wsparcia Obrotu 

Bezgotówkowego – możliwość dokonywania płatności w urzędzie kartami 

płatniczymi. 

12) Infrastruktura drogowa – w ramach tego zadania ujmowane są inwestycje dotyczące 

budowy, przebudowy i modernizacji infrastruktury drogowej oraz chodników 

i ciągów pieszo-rowerowych przy drogach powiatowych na terenie powiatu 

wrzesińskiego. W 2019 roku zrealizowano zadania, o których mowa w dalszej części 

raportu, w tym: 

• przebudowa drogi powiatowej nr 2932P Targowa Górka - Mała Górka – 

dł. 610 mb,  

• przebudowa drogi powiatowej nr 2922P na odcinku Sokolniki – 

Szamarzewo – dł. 1.950 mb, 

• przebudowa drogi powiatowej nr 2907P - budowa chodnika 

w m. Orzechowo – dł. 160 mb, 

• przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2906P Mikuszewo - gr. powiatu 

– Pogorzelica – 1.020 mb, 

• przebudowa drogi powiatowej nr 2159P w m. Nowy Folwark –  

dł. 550 mb,* 

• przebudowa drogi powiatowej nr 2918P - budowa chodnika w m. Krzywa 

Góra – dł. 300 mb,  

• przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3015P –  

dł. 620 mb,* 

• remont odcinka drogi nr 3666P w m. Pałczyn - długość 140 mb,* 

• remont odcinka drogi nr 2933P w m. Stępocin - długość 400 mb,* 

• remont odcinka drogi nr 2262P w m. Otoczna - długość 120 mb.* 

 

VI. Budżet obywatelski 

Zasady tworzenia budżetu obywatelskiego zostały określone w uchwale nr 295/XLVI/2018 

Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 26 lipca 2018 r. 

 

W roku 2019 zrealizowano działania zgodnie z harmonogramem określonym w uchwale 

nr 1043/2018 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia 

podziału wysokości środków, w tym ustalenia maksymalnej wysokości środków finansowych 

przeznaczonych na realizację jednego zadania zgłoszonego w ramach budżetu obywatelskiego 

powiatu wrzesińskiego w 2019 roku oraz ustalenia szczegółowego harmonogramu jego 

realizacji, zmienionej uchwałą nr 1093/2018 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 

*zadania nie ujęte w strategii na lata 2014-2020 
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20 września 2018 r. Na skutek przeprowadzonej procedury, w uchwale nr 1130/2018 Zarządu 

Powiatu Wrzesińskiego z dnia 16 października 2018 r. ustalono ostateczną listę propozycji 

zadań do poddania konsultacjom społecznym w ramach budżetu obywatelskiego powiatu 

wrzesińskiego w 2019 roku. 

W 2019 roku, zrealizowano 10 przedsięwzięć o łącznej wartości 222 714,35 zł, w tym jedno 

zadanie nieinwestycyjne, którego koszt wynosił 10 000,00 zł. 

 

Zrealizowane zadania: 

 

1. Budowa strefy sportowej w miejscowości Gulczewo 

Wyposażenie boiska gminnego w zewnętrzną siłownię oraz 

urządzenia do przeprowadzania ćwiczeń wykorzystujących 

masę własnego ciała tzw. Siłownia Street Workout. 

W ramach projektu zakupiono 5 urządzeń. 

Koszt projektu to 21 646,77 zł. 

 

 

 

 

 

2. Budowa boisk sportowych w miejscowościach 

Chocicza Wielka oraz Białężyce 

Budowa boisk do koszykówki z kostki brukowej, 

z podbudową oraz montaż słupków i koszy do koszykówki. 

W rezultacie zbudowano nawierzchnię z kostki brukowej 

betonowej o pow. 56 m2 oraz zakupiono zestaw do 

koszykówki (tablica, obręcz stała z siatką). 

Koszt projektu to 24 751,54 zł. 
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3. Rodzinna Strefa Sportu na Stadionie Miejskim Orlik Miłosław  

Zadanie polegające na zorganizowaniu 

sportowych i edukacyjnych atrakcji dla 

dzieci i ich rodzin na Stadionie Miejskim 

w Miłosławiu (m.in. mecze piłkarskie dla 

dzieci, dorosłych i seniorów, mecz dzieci 

kontra rodzice, mecze siatkarskie, tory 

sprawnościowe, pokazy pierwszej pomocy 

wraz z ćwiczeniami na fantomach dla całych 

rodzin, nagrody i upominki, słodycze, zamki 

dmuchane, malowanie twarzy, bańki 

mydlane, baloniki).  

Koszt projektu to 9 875,00 zł. 

 

4. Budowa boisk do plażowej piłki siatkowej w miejscowości Orzechowo 

W ramach projektu powstało podwójne boisko 

do piłki plażowej o łącznych wymiarach 32x25 

m, wyłożone matą szkółkarską, wypełnione 

piaskiem. Zakupiono dwa komplety do plażowej 

piłki siatkowej (2 słupki, siatka, komplet linii do 

gry). 

Koszt projektu to 24 970,00 zł. 

 

 

 

5. Budowa miejsca rekreacji w miejscowości 

Pyzdry 

Zdemontowano stare urządzenia niespełniające 

wymogów bezpieczeństwa i zamontowano nowe, które 

uwzględniają obowiązujące przepisy i wymogi. 

Zadanie skierowane do dzieci w wieku od 1 do 14 lat. 

Przewidziana liczba korzystających to około 300 

dzieci z terenu miasta Pyzdry. W ramach projektu 

zamontowano 8 nowych urządzeń. 

Koszt projektu to 24 897,66 zł. 
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6. Budowa strefy rekreacyjnej 

w miejscowości Dolne Grądy 

Zakupiono drewniane meble ogrodowe (altany, 

ławki, huśtawki, krzesła oraz stoły), które mają 

służyć mieszkańcom podczas organizacji 

różnego rodzaju przedsięwzięć o charakterze 

społecznym.  

Koszt projektu to 24 477,00 zł. 

 

 

7. Budowa miejsca rekreacji w 

miejscowości Starczanowo 

Projekt zakładał stworzenie bezpiecznego 

i aktywnego miejsca rekreacji i spotkań dla 

dzieci, młodzieży i dorosłych, poprzez 

utworzenie boiska do gier zespołowych, 

zakup podstawowego wyposażenia: 

bramek do piłki nożnej, słupków do piłki 

siatkowej wraz z siatką, postawienia 

piłkochwytów i ławeczek.  

Koszt projektu to 23 227,91 zł. 

 

 

8. Zakup bramek oraz wiat stadionowych 

na stadionie GKS Płomień Nekla 

W ramach zadania usunięto przestarzałe 

niefunkcjonalne boksy dla piłkarzy 

i zamontowano nowoczesne kabiny dla 

zawodników rezerwowych. Usunięto stare 

stalowe bramki wraz z betonowymi 

fundamentami. Wmurowano nowoczesne 

aluminiowe atestowane bramki piłkarskie. 

Koszt projektu to 23 358,47 zł. 
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9. Budowa 2-torowej kręgielni zewnętrznej 

w miejscowości Grabowo Królewskie 

Zadanie obejmowało zakup i montaż 

kręgielni plenerowej w miejscowości 

Grabowo Królewskie. W wyniku realizacji 

zadania powstała dwutorowa kręgielnia 

o długości 12 m wraz z zestawem kręgli 

i kulami. 

Koszt projektu to 21 525,00 zł. 

 

 

10. Instalacja radarowych wyświetlaczy 

prędkości MP-DP1 przy drodze powiatowej 

w miejscowości Spławie 

Zadanie obejmowało zakup i montaż dwóch 

radarowych wyświetlaczy prędkości przy 

drodze powiatowej nr 2904P w m. Spławie.  

Koszt projektu to 23 985,00 zł.  

 

 

 

VII. Realizacja zadań powiatu, wraz z informacją o realizacji polityk, 

programów i strategii dotyczących tych zadań: 

 

1) EDUKACJA PUBLICZNA  

Zadania w zakresie edukacji publicznej wskazane są w Strategii Rozwoju Powiatu 

Wrzesińskiego na lata 2014-2020 oraz w uchwałach: 

- nr 203/XXXIII/2017 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 6 lipca 2017 roku  

w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Wspierania Edukacji oraz Wyrównywania 

Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży”; 

- nr 204/XXXIII/2017 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 6 lipca 2017 roku  

w sprawie określenia warunków, form, zakresu oraz trybu postępowania w sprawach 

udzielania pomocy przewidzianej w „Powiatowym Programie Wspierania Edukacji oraz 

Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży” uczniom szkół dla których Powiat 

Wrzesiński jest organem prowadzącym; 
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- nr 215/XXXV/2017 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 30 sierpnia 2017 roku  

w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Rozwoju Edukacji”; 

- nr 1038/2018 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 21 sierpnia 2018 roku  

w sprawie określenia form, trybu i zasad przyznawania wsparcia w ramach „Powiatowego 

Programu Rozwoju Edukacji”. 

Komórki organizacyjne starostwa oraz jednostki organizacyjne powiatu realizujące 

zadanie: 

 

• Wydział Edukacji Starostwa Powiatowego we Wrześni, 

• Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza we Wrześni,  

• Zespół Szkół Politechnicznych we Wrześni,  

• Zespół Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni,  

• Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni,  

• Zespół Szkół Specjalnych we Wrześni,  

• Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni,  

• Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wrześni,  

• Powiatowa Szkoła Muzyczna I stopnia we Wrześni. 

 

Najważniejsze informacje dotyczące realizacji zadania w 2019 r.: 

Rok 2019, stan na 30.09.2019 r. 

- liczba uczniów: 3 518, 

- liczba oddziałów: 137, 

- liczba uczniów klas pierwszych: 1 583, 

- liczba oddziałów klas pierwszych: 54.  

Z dniem 1.09.2019 r. uruchomiono: 

-  Powiatową Szkołę Muzyczną I stopnia we Wrześni, w której utworzono 2 oddziały 32-

osobowe po jednym w cyklu 6-letnim i 4-letnim 
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- Bursę Międzyszkolną we Wrześni (wchodzącą w skład Powiatowego Centrum Edukacji 

Zawodowej), w której na dzień 30.09.2019 r. przebywało 32 wychowanków 

 

 

Zdawalność egzaminu maturalnego w 2019 r.  

szkoła 
przystąpiło 

do egzaminu 

procent 

pozytywnych 

"zdawalność" 

Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza 159 98,74 

II Liceum Ogólnokształcące (ZSTiO) 52 86,53 

Technikum nr 1 (ZSP) 162 96,29 

Technikum nr 2 (ZSTiO) 109 91,74 

Technikum nr 3 (ZSZ nr 2) 16 63 

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych  (ZSZ nr 2) 12 33 

 

W powiecie wrzesińskim do egzaminu 

przystąpiło 510 tegorocznych 

absolwentów, w tym 41,37% to 

uczniowie liceum ogólnokształcącego, 

56,28% zdających stanowiła grupa 

absolwentów technikum, a 2,35% to 

absolwenci szkoły dla dorosłych. 
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Zdawalność egzaminu zawodowego w 2019 r. 

 

Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w Zespole Szkół 

Politechnicznych 

Szkoła 
kwalifikacja (zawód 

i symbol kwalifikacji) 

Liczba uczniów 

przystępujących do 

egzaminu 

Uczniowie, którzy zdali egzamin 

Liczba uczniów 
% pozytywnych 

w szkole 

T
ec

h
n

ik
u

m
 n

r 
1

 

technik informatyk E.12 2 2 100 

technik informatyk E.13 50 43 86,3 

technik informatyk E.14 40 17 42,5 

technik budownictwa B.33 32 28 87,5 

technik budownictwa B.30 22 21 95,5 

technik elektronik E.06 33 33 100 

technik elektronik E.20 27 23 85,5 

technik ekonomista A.35 29 29 100 

technik ekonomista A.36 27 24 88,9 

technik architektury 

krajobrazu R.21 
12 9 75,0 

technik architektury 

krajobrazu R.22 
14 9 64,3 

technik urządzeń 

i systemów energetyki 

odnawialnej B.22 

1 1 100 

technik mechanik M.44 31 26 83,9 

technik mechanik M.19 32 27 84,4 

S
zk

o
ła

 

B
ra

n
żo

w
a

 

I 
st

o
p

n
ia

 n
r 

1
 operator obrabiarek 

skrawających M.19 
16 10 62,5 

monter mechatronik E.03 6 3 50,0 

monter mechatronik E.04 17 7 41,2 

mechanik precyzyjny 20 19 95,0 

 

Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w Zespole Szkół Technicznych 

i Ogólnokształcących 

Szkoła 
kwalifikacja (zawód  

i symbol kwalifikacji) 

Liczba uczniów 

przystępujących do 

egzaminu 

Uczniowie, którzy zdali egzamin 

Liczba 

uczniów 

% pozytywnych 

w szkole 

T
ec

h
n

ik
u

m
 n

r
 2

 

technik weterynarii 

RL.10 
46 32 70 

technik weterynarii R.10 39 39 100 

technik weterynarii R.11 52 51 98 

technik rolnik R.03 11 10 91 

technik rolnik R.16 12 6 50 

technik hotelarstwa T.11 9 9 100 

technik hotelarstwa T.12 15 15 100 

technik żywienia i usług 

gastronomicznych T.06 
16 15 94 

technik żywienia i usług 

gastronomicznych T.15 
26 26 100 
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technik obsługi 

turystycznej T.13 
25 22 88 

technik obsługi 

turystycznej T.14 
14 14 100 

 

 

Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w Zespole Szkół 

Zawodowych nr 2 

Szkoła 
kwalifikacja (zawód 

i symbol kwalifikacji) 

Liczba uczniów 

przystępujących do 

egzaminu 

Uczniowie, którzy zdali egzamin 

Liczba 

uczniów 

% pozytywnych 

w szkole 

Technikum nr 3 

technik logistyk A.30 2 1 50 

technik logistyk A.31 30 25 83,33 

technik logistyk A.32 2 2 100 

Branżowa 

Szkoła I stopnia 

nr 2 

kucharz T.6 12 12 100 

sprzedawca A.18 20 20 100 

operator obrabiarek 

skrawających M.19 
14 3 21,43 

 

 

Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w Zespole Szkół Specjalnych 

 

Szkoła 

kwalifikacja 

(zawód i symbol 

kwalifikacji) 

Liczba uczniów 

przystępujących do 

egzaminu 

Uczniowie, którzy zdali egzamin 

Liczba 

uczniów 

% pozytywnych 

w szkole 

Branżowa Szkoła 

Specjalna 

I stopnia nr 3 

sprzedawca A.18 1 1 100 

kucharz T.6 2 1 50 

 

 

Zadania realizowane przez Wydział Edukacji: 

 

1. Projekt „Konstruowanie zasad spójności nauczania przedmiotów ogólnokształcących 

na poziomie szkoły podstawowej i ponadpodstawowej” 

To współpraca nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu powiatu 

wrzesińskiego w celu wspomagania rozwoju edukacyjnego uczniów obejmujący: 

a) szkolenia dla nauczycieli: 

- szkolenie dla nauczycieli języka polskiego „Jak rozwijać kompetencje kluczowe na lekcjach 

języka polskiego? Myślenie krytyczne” – 27.03.2019 r., 
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b) warsztaty dla nauczycieli: 

- warsztaty dla nauczycieli w Dźwirzynie w terminie 8-10.03.2019 r., 

- warsztaty dla matematyków „Matematyka 3D” w Toruniu w terminie 5-6.04.2019 r., 

- warsztaty dla nauczycieli geografii i biologii „Badanie jakości parametrów środowiska 

przyrodniczego” w Skorzęcinie w terminie 7-8.06.2019 r., 

 

 

c) konkursy międzyszkolne dla młodzieży: 

- konkursy z języka niemieckiego, w skład którego wchodziły: 

• konkurs „Pięknego czytania” w języku niemieckim,  

• Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Niemczech, 

• „Znam niemieckie przysłowia”. 

- „Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny „O Złotą Stalówkę” - konkurs 

odbył się 12.02.2019 r., 

- „Czy znasz kino francuskie?” - konkurs odbył się 7.03.2019 r., 

- „XIX Powiatowy Konkurs Geograficzny” konkurs odbył się 27.03.2019 r., 

- „Powiatowy Konkurs Fizyczny” odbył się 14.05.2019 r. 

 

d) VI Powiatowy Piknik Naukowy odbył się 15.09.2019 r., zorganizowany przy współpracy 

nauczycieli i uczniów szkół z terenu powiatu wrzesińskiego, pracujących w grupach 

przedmiotowych (język polski, historia, matematyka, fizyka, biologia, chemia, geografia, 

języki). 

Łączne wydatki w 2019 r.: 43 064,31 zł.  
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2. Zielone Szkoły – realizowane w ramach „Powiatowego Programu Rozwoju Edukacji” 

celem wspierania i organizowania działań edukacyjnych i wychowawczych w formach 

pozaszkolnych, dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu wrzesińskiego: 

• 17-20.03.2019 r. – w Dźwirzynie dla 31 uczestników, 

• 20-23.03.2019 r. – w Dźwirzynie dla 53 uczestników, 

• 14-17.04.2019 r. – w Dźwirzynie dla 51 uczestników, 

• 15-17.05.2019 r. – we Władysławowie dla 56 uczestników, 

• 29.05-1.06.2019 r. – w Dźwirzynie dla 32 uczestników, 

• 6-9.10.2019 r. – w Dźwirzynie dla 51 uczestników, 

• 22-25.10.2019 r. – w Dźwirzynie dla 51 uczestników, 

•17-20.11.2019 r. – w Dźwirzynie dla 51 uczestników. 

Wydatki w 2019 r.: 28 622,60 zł. 

 

3. Powiatowa Akcja Letnia 

W 2019 roku odbyła się XV edycja akcji. Łącznie wzięło w niej udział blisko 200 

uczestników, wypoczywających w Bystrzycy Kłodzkiej oraz w Poddąbiu. 

Wydatki w 2019 r.: 51 535,62 zł. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Współpraca międzynarodowa 

Zadanie to jest realizowane poprzez współpracę z partnerskim powiatem Wolfenbüttel, 

podczas której uczniowie z różnych krajów wspólnie wykonują zadania o charakterze 

kulturalnym, ekologicznym, itp.  

- 17-19 maja 2019 r. młodzież z Wolfenbüttel z wizytą w powiecie wrzesińskim, 
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- 22 lipca-5 sierpnia 2019 r. wyjazd do Wolfenbüttel 7 uczniów na spotkanie nie tylko 

z rówieśnikami z Niemiec, ale także z Walii, Francji i Rosji. 

Wydatki w 2019 r.: 10 274,29 zł. 

 

 

5. Stypendia 

W ramach „Powiatowego Programu Wspierania Edukacji oraz Wyrównywania Szans 

Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży” przyznawane są przez Zarząd Powiatu Wrzesińskiego 

stypendia dla uczniów. 

Formy realizacji Programu: 

1) stypendium o charakterze edukacyjnym przyznawane uczniom uzdolnionym w celu 

pokonywania barier w dostępie do edukacji, 

2) jednorazowe stypendium motywacyjne przyznawane uczniom w celu wspierania uzdolnień 

i nagradzania za wybitne osiągnięcia naukowe i artystyczne,  

3) jednorazowe stypendium TALENT przyznawane uczniom w ostatnim roku nauki, którzy 

podczas całego cyklu edukacji, swoją pracą, pasją i talentem osiągali znaczące sukcesy 

w różnych obszarach, szkolnych i pozaszkolnych, w szczególności laureaci wieloetapowych 

konkursów oraz olimpiad szczebla krajowego i międzynarodowego. 

W 2019 r. przyznano stypendia: 

–  edukacyjne – od stycznia do czerwca stypendia zostały przyznane uchwałą nr 1155/2018 

Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 30 października 2018 r na kwotę 43 080,00 zł dla 66 

uczniów. Natomiast od września do grudnia 2019 r. wypłacono stypendia w kwocie 

42 000,00 zł 89 uczniom zgodnie z uchwałą nr 391/2019 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego 

z dnia 29 października 2019 r. Łączna kwota w 2019 r. – 85 080,00 zł. 
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–  motywacyjne – na podstawie uchwały nr 390/2019 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 

29 października 2019 r. dla 24 uczniów na kwotę 10 500,00 zł. 

– stypendia Talent – przyznane uchwałą Zarządu Powiatu Wrzesińskiego nr 199/2019 z dnia 

27 maja 2019 r. dla 9 osób po 1 500,00 zł na łączną kwotę 13 500,00 zł. 

Całkowita kwota wypłaconych stypendiów: 109 080,00 zł. 

 

6. Kino Konesera 

Zadaniem projektu jest 

umożliwienie młodzieży ze szkół 

ponadpodstawowych obcowania 

z niekomercyjnym, ambitnym 

kinem. Każdemu seansowi 

towarzyszy spotkanie z krytykiem 

filmowym. W 2019 r. odbyło się 9 

seansów. 

Wydatki w 2019 roku: 22 500,00 zł. 

 

7. Muzyka Konesera 

Projekt popularyzujący muzykę poważną poprzez organizację koncertów m.in. muzyków 

z Filharmonii Poznańskiej.  

W 2019 r. odbyły się dwa koncerty pn. „Wiosennie i wiolinowo" oraz „Witold Matulka i jego 

goście” z utworami o charakterze patriotycznym oraz utwory z repertuaru Jana Kiepury. 

Wydatki w 2019 r.: 9 500,00 zł. 

 

8. Aktywna tablica 

Powiat wrzesiński uczestniczy w rządowym 

programie „Aktywna tablica”, w ramach którego 

zakupiono dla Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 4 

w Zespole Szkół Specjalnych dwa interaktywne 

monitory dotykowe TouchScreen 5 Connect 65”, z 

których korzystają uczniowie i nauczyciele.   

Koszt całkowity: 17 500,00 zł, w tym: kwota 

wsparcia finansowego: 14 000,00 zł, wkład własny: 

3 500,00 zł.  
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9. Za Życiem 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna pełni rolę wiodącego ośrodka koordynacyjno-

rehabilitacyjno-opiekuńczego na terenie powiatu wrzesińskiego w zakresie organizowania 

zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w ramach rządowego programu 

kompleksowego wsparcia dla rodzin ,,Za życiem”. 

W 2019 roku wnioski o zorganizowanie zajęć wczesnego wspomagania rozwoju złożyli 

rodzice 22 dzieci. Tygodniowy przydział dla jednego dziecka nie przekraczał 5 godzin 

zgodnie z treścią rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych 

zasad wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych. Podczas 

przydzielania dzieciom zajęć specjalistycznych uwzględniono ich potrzeby rozwojowe, 

emocjonalne i zdrowotne oraz możliwości psychofizyczne, zdrowotne, w konsultacji 

z rodzicami. Zrealizowano 1424 godzin z zaplanowanych 1560 godzin.  

 

10. Granty edukacyjne 

W 2019 roku zajęcia pozalekcyjne w ramach „Powiatowego Programu Rozwoju Edukacji” 

były realizowane w pięciu kategoriach:  

• Zajęcia edukacyjne i specjalistyczne służące wyrównaniu dysproporcji w procesie 

kształcenia 

- „Supermaturzysta Powiatu Wrzesińskiego” (23 granty – 262 godziny),  

- „Równam do poziomu” (91 grantów – 355 godzin), 

• Zajęcia wspierające edukację uzdolnionej młodzieży  

- „Matura” (50 grantów – 1 743 godziny),  

- „Moje pasje” (193 granty – 3 099 godzin),  

• Zajęcia wprowadzające innowacyjne formy nauczania 

- „Innowacje” (4 granty – 155 godzin). 

 

W 2019 roku wydatkowano na realizację tego przedsięwzięcia kwotę 280 570,00 zł (5 314 

godzin). 

Szczegółowe informacje dotyczące szkół i placówek oświatowych znajdują się w Informacji 

o stanie oświaty za rok szkolny 2018/2019. 

 

Zrealizowane inwestycje:  

Z dniem 1 sierpnia 2018 r. rozpoczęto realizację 

projektu „Nauka - to lubię! - kompleksowy 

program rozwojowy szkół ponadgimnazjalnych 

oraz szkoły specjalnej na terenie powiatu 

wrzesińskiego” w ramach „Wielkopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 

2014 – 2020” – Działanie 8.1 „Ograniczanie i 

zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki 

Pracownia fizyczna 
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szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej”, Poddziałanie 8.1.2 

Kształcenie ogólne współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

i budżetu państwa. 

Celem projektu jest zwiększenie wiedzy i kompetencji 1577 uczniów, w tym 273 uczniów ze 

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi, uczących się w LO, ZSP, ZSTiO, ZSZ 

nr 2 i ZSS we Wrześni, poprzez organizację zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, 

rozwijających uzdolnienia i specjalistycznych zajęć terapeutycznych, a także podwyższenie 

kwalifikacji zawodowych i kompetencji 44 nauczycieli uczących w w/w szkołach do 

30.06.2021 r. Celem jest również poprawa warunków dydaktycznych dla uczniów w w/w 

szkołach poprzez doposażenie 8 pracowni przyrodniczych (2 geograficznych, 

2 biologicznych, 2 chemicznych i 2 fizycznych) oraz 4 pracowni matematycznych w sprzęt 

niezbędny do przeprowadzania doświadczeń i eksperymentów.  

 

Okres realizacji: od 01.08.2018 r. do 30.06.2021 r. 

Wartość projektu: 2 058 687,85 zł 

Wydatki poniesione w 2019 r.: 585 729,51 zł 

 

2) PROMOCJA I OCHRONA ZDROWIA 

Komórka organizacyjna starostwa realizująca zadanie: 

- Referat Spraw Społecznych i Zdrowia Starostwa Powiatowego we Wrześni. 

 

W ramach promocji i ochrony zdrowia w roku 2019 realizowano działania służące zarówno 

poprawie zdrowia fizycznego jak i kondycji psychicznej. Realizowano również szereg akcji 

promocyjno-informacyjnych. W roku 2019 zrealizowano następujące przedsięwzięcia: 

1. Powiatowa Akademia Ruchu – edycja wiosenna i jesienna 

Celem przedsięwzięcia było zachęcenie do 

zwiększenia aktywności ruchowej poprzez 

zorganizowanie bezpłatnych zajęć 

ogólnorozwojowych. W 2019 zrealizowano 2 edycje 

zajęć: wiosenną i jesienną, które trwały 10-12 tygodni. 

Mieszkańcy mieli możliwość udziału w zajęciach 

typu: aerobik, joga, zdrowy kręgosłup, zajęcia 

ogólnorozwojowe z elementami samoobrony oraz 

fitball. Projekt zrealizowano we wszystkich gminach 

powiatu wrzesińskiego. Łącznie zrealizowano 196 

godzin zajęć, w których wzięło udział ok. 500 

uczestników.  
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2. Konkurs plastyczny 

W ramach ochrony zdrowia psychicznego i przeciwdziałania negatywnym zjawiskom 

w postaci uzależnień i agresji wśród uczniów oraz w celu kształtowania pozytywnych postaw 

wobec innych, wiosną zorganizowany został konkurs edukacyjny dla dzieci i młodzieży 

pn. „Agresja rujnuje, szacunek buduje”. Inicjatywa cieszyła się zainteresowaniem. Komisja 

konkursowa dokonała oceny 167 prac, w trzech kategoriach: klasy I-III – 20 prac, klasy IV-

VI – 101 prac, klasy VII-VIII – 46 prace. Wręczenie nagród uczestnikom i laureatom odbyło 

się podczas imprezy plenerowej „Niedziela z powiatem”. 

 

3. Badania profilaktyczne podczas pikniku „Niedziela z powiatem” 

W 2019 roku przeprowadzono następujące badania profilaktyczne: w kierunku osteoporozy, 

wydolności płuc, glukozy, ciśnienia, słuchu, wzroku, oceny siły kończyn dolnych 

wykonywanych przez fizjoterapeutę oraz oceny siły kończyn górnych z użyciem 

dynamometru ręcznego a także test prędkości chodu. Badania odbywały się 

w wyspecjalizowanych busach medycznych wyposażonych w sprzęt diagnostyczny. Z badań 

skorzystało około 300 osób. 

 

4. „Między nami kobietami” 

Wydarzenie zorganizowano w ramach 

„Akademii Pozytywnego Myślenia”, której 

celem było upowszechnienie świadomości 

mieszkańców na temat potrzeby dbałości 

o zdrowie psychiczne. Warsztaty „Między 

nami kobietami” skierowane były do kobiet, 

które nie ukończyły 50 roku życia. Zgodnie 

z programem zorganizowano spotkanie 

z psychologiem – terapeutą oraz warsztaty 

z fizjoterapeutą i trenerem fitness.  
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5. Spektakle Profilaktyczne 

W 2019 roku zrealizowano dwa spektakle profilaktyczne: 

a) Spektakl „Wygrać siebie” 

W ramach „Akademii Pozytywnego Myślenia” młodzież szkół ponadpodstawowych 

powiatu wrzesińskiego obejrzała spektakl pt. „Wygrać siebie”. Spektakl przekazywał 

wartości wychowawczo – profilaktyczne ze wskazaniem na kształtowanie postaw 

społecznych, edukację zdrowotną czy profilaktykę zachowań ryzykownych. 

Przedstawienie obejrzało łącznie około 600 uczniów;  

b) Spektakl „Profesorek wodorek i superbohaterowie” 

Przedstawienie skierowane było do dzieci i młodzieży powiatu wrzesińskiego. 

Tematyka obejmowała zagadnienia: mycia rąk przed jedzeniem, higieny jamy ustnej, 

zagrożenia ze strony wirusów i bakterii, palenia tytoniu i innych uzależnień oraz  

odpowiedniego ubierania się. Spektakl interakcyjny odbył się podczas 

ogólnodostępnej imprezy plenerowej „Niedziela z powiatem”. 

 

6. Warsztaty Dietetyczne  

Podczas spotkania „Senior na wychodnym” zorganizowano warsztaty dietetyczne dla osób 

starszych z terenu powiatu wrzesińskiego. Celem przedsięwzięcia było propagowanie 

zdrowego stylu życia i upowszechnianie dobrych nawyków żywieniowych. Właściwe 

odżywianie wpływa na dobrą sprawność umysłową i równowagę emocjonalną, gwarantuje 

dobrą kondycję oraz zmniejsza ryzyko chorób. Uczestnicy warsztatów otrzymali poradniki 

oraz książki o tematyce zdrowego odżywiania. 

 

7. Przewodnik lokalny - opracowanie 

Do zadań samorządów powiatowych należy coroczne przygotowanie i udostępnienie 

mieszkańcom oraz samorządowi województwa aktualizowanego corocznie przewodnika 

informującego o lokalnie dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej 

i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Przewodnik zawiera 

informacje na temat wybranych form pomocy i wsparcia dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi w powiecie wrzesińskim. Informator wskazuje instytucje zajmujące się ochroną 

zdrowia, pomocą społeczną oraz aktywizacją zawodową. 

 

9. Profilaktyka raka piersi 

Profilaktyka raka piersi prowadzona jest m.in. poprzez wykorzystanie zakupionego 

specjalistycznego modelu do nauki samobadania. W lokalnym centrum handlowym 

zorganizowano wydarzenie edukacyjne, podczas którego zachęcano do samokontroli piersi 

oraz współorganizowano akcję profilaktyczną „Różowa kokardka”, symbolizującą walkę 
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z rakiem piersi. Celem akcji było uświadomienie, że regularne badanie jest ważnym 

elementem w procesie wczesnego wykrywania raka piersi. Ponadto prowadzono działania 

informacyjne podczas różnego rodzaju imprez plenerowych. 

 

8. „Pudełko Życia” 

Akcja „Pudełko życia” dotyczy wsparcia głównie  

osób samotnie mieszkających, starszych, 

schorowanych oraz niepełnosprawnych. 

Inicjatywa polega na nieodpłatnym przekazywaniu 

zestawów (pudełko, karta informacyjna, magnes) 

mieszkańcom powiatu. Głównym założeniem akcji 

jest umieszczenie wszystkich istotnych informacji 

o pacjencie w jednym, dostępnym dla każdego 

miejscu. Służyć ma to usprawnieniu udzielenia 

pomocy w sytuacjach zagrożenia. Do końca 2019 

roku zakupiono ponad 2 tysiące zestawów, które 

były przekazywane mieszkańcom podczas 

organizowanych imprez plenerowych. 

W rozpowszechnianiu akcji pomagali uczniowie 

klasy o profilu ratownictwa medycznego Zespołu 

Szkół Technicznych i Ogólnokształcących. Każdy 

mieszkaniec może również odebrać takie pudełko 

osobiście w Starostwie Powiatowym. Inicjatywa 

spotkała się z zainteresowaniem i pozytywnym 

odbiorem mieszkańców i jest nadal 

kontynuowana. 

 

 

10. Pozostałe działania profilaktyczno-edukacyjne 

Jednostkami współpracującymi w zakresie promocji zdrowia są m.in.: Powiatowa Stacja 

Sanitarno-Epidemiologiczna, organizacje pozarządowe, szkoły i przedszkola, warsztaty 

terapii zajęciowej oraz szpital. W ramach współpracy realizowano zadania:  

• instruktaż pierwszej pomocy przedmedycznej,  

• Jubileuszowa „Międzygminna Olimpiada Sportowa Przedszkolaków”, 

• konkurs „Szkoła wolna od używek”,  

• warsztaty malarskie,  

• współorganizacja „Światowego Dnia Higieny Rąk”,  

• działalność edukacyjno-profilaktyczna w zakresie walki z cukrzycą,  

• działania w zakresie profilaktyki HIV i AIDS oraz nowotworu piersi, 

• współorganizacja rehabilitacji ruchowej dla osób starszych, 
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• konsultacje dietetyczne, 

• promowanie idei oddawania szpiku wraz z możliwością zarejestrowania się w bazie 

potencjalnych dawców szpiku. 

Na powyżej opisane zadania wydatkowano środki w łącznej wysokości 55 727,34 zł. 

 

11. Szpital Powiatowy we Wrześni  

Powiat Wrzesiński jest Partnerem Finansującym projekt realizowany w Szpitalu Powiatowym 

we Wrześni, pn. „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”. W związku z realizacją projektu w roku 

2019 przekazano transze dotacji w wysokości 98 904,52 zł. 

Ponadto, w 2019 roku przekazano środki finansowe Szpitalowi Powiatowemu we Wrześni 

w łącznej kwocie 2 450 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych ze 

spłatą odsetek od wyemitowanych obligacji w związku z realizacją inwestycji pn. 

„Rozbudowa budynków, budowli i instalacji oraz zakup sprzętu medycznego dla Szpitala 

Powiatowego we Wrześni”, kosztów bieżących działalności podmiotu, pokrycie części 

kosztów związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja II piętra budynku 

A i B na potrzeby oddziału pediatrycznego – poprawa warunków świadczonych usług 

zdrowotnych dla najmłodszych mieszkańców Powiatu Wrzesińskiego”. 

Łącznie na działania związane z szerokorozumianą promocją i ochroną zdrowia w roku 2019, 

z budżetu powiatu wrzesińskiego wydatkowano środki w wysokości ponad 2,6 mln zł. 
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3) POMOC SPOŁECZNA 

Strategia Rozwoju Powiatu Wrzesińskiego na lata 2014-2020 – II. Rozwój bezpieczeństwa 

socjalnego, zdrowotnego i publicznego, IIa Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu 

i ubóstwu, pkt. 3 Modernizacja infrastruktury instytucji świadczących usługi z zakresu 

pomocy społecznej. 

 

Jednostki organizacyjne powiatu realizujące zadanie: 

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni, a w jego strukturze: 

- Środowiskowy Dom Samopomocy „Na Skarpie” w Gozdowie, 

- Środowiskowy Dom Samopomocy w Pietrzykowie, 

- Dom Pomocy Społecznej we Wrześni. 

 

 

 

Najważniejsze informacje dotyczące realizacji zadania w 2019 r. 

1. Środowiskowy Dom Samopomocy „Na Skarpie” w Gozdowie jest ośrodkiem wsparcia 

pobytu dziennego dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i chorych psychicznie. Dom 

posiada 37 miejsc. Do pracy z podopiecznymi w roku 2019 zatrudnionych było 11 osób 

w tym:  

• kierownik  

• pracownik socjalny 

• 6 terapeutów,  

• fizjoterapeuta,  

• psycholog,  

• psychiatra. 

Podstawę gospodarki finansowej Domu stanowi plan finansowy opracowywany na każdy 

rok kalendarzowy przez kierownika. Działalność Domu jest finansowana w zakresie 

zadań zleconych w ramach dotacji celowych  z budżetu Wojewody Wielkopolskiego.  

W roku 2019 realizowane były podstawowe zadania jednostki: 

• kształtowanie umiejętności społecznych i umiejętności z zakresu samoobsługi  

uczestników (w tym usprawnianie wykonywania podstawowych czynności życia 

codziennego), 

• wsparcie w zakresie zapewnienia uczestnikom psychiatrycznej opieki zdrowotnej, 

zapewnienie, a także odpowiedniej pozamedycznej opieki środowiskowej,  

• działania nakierowane na podnoszenie jakości życia osób niepełnoprawnych 

intelektualnie i chorych psychicznie, 

• integrowanie uczestników z ich środowiskiem lokalnym, rozwijanie zainteresowań 

otoczeniem oraz kształtowanie umiejętności funkcjonowania w nim, 

• wszechstronne usprawnianie psychoruchowe, 
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• rozwijanie umiejętności manualnych, 

• rozwijanie poczucia własnej wartości oraz pewności siebie uczestników, 

• odciążanie rodziców i opiekunów od całodobowej opieki, 

• rozwijanie umiejętności niezbędnych do podjęcia pracy. 

 

 

W ramach programu „Za życiem” przeznaczonego dla osób z niepełnosprawnością sprzężoną, 

(7 uczestników Domu), organizowane były zajęcia dodatkowe, cieszące się wielkim 

zainteresowaniem:  

• dogoterpia, 

• zajęcia umuzykalniające, 

• zajęcia sensoryczne. 

Ponadto w Domu działają liczne koła zainteresowań – teatralne, muzyczne, taneczne. Każdy 

uczestnik miał możliwość rozwijania swoich pasji i talentów, zajęcia prowadzili terapeuci. 

Już po raz drugi w ŚDS „Na Skarpie” zorganizowany został „Piknik na Skarpie” – 

dwudniowa integracyjna impreza rekreacyjno – plenerowa, w której udział wzięli uczestnicy  

z zaprzyjaźnionych ośrodków z naszego i ościennych powiatów (w programie Pikniku:  rajd  

rowerowy i pieszy, wspólne zabawy, konkurencje sportowe, na koniec podchody i nocleg pod 

namiotem).  

 

W 2019 roku wykonano prace porządkowe i remontowe wokół Domu (wyremontowano 

chodnik, wymieniono bramę i zagospodarowano ogród). 

 

2. Środowiskowy Dom Samopomocy „Jutrzenka” w Pietrzykowie jest dziennym 

ośrodkiem wsparcia typu A i B (dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i chorych 

psychicznie). W 2019 r. placówka dysponowała 35 miejscami. Kadra placówki składała się  

z 7 pracowników w tym:  

• kierownika, 

• 4 terapeutów, 
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• pracownika socjalnego, 

• fizjoterapeuty. 

Ponadto usługi terapeutyczne świadczyli także: lekarz psychiatra i psycholog.  

Działalność Środowiskowego Domu Samopomocy „Jutrzenka” w Pietrzykowie w 2019 r. 

skupiała się na realizacji następujących zadań: 

• terapia zajęciowa dla uczestników prowadzona była w 4 pracowniach: gospodarstwa 

domowego, stolarskiej, komputerowej oraz artystycznej, 

• realizowane były treningi funkcjonowania w życiu codziennym, umiejętności 

interpersonalnych i rozwiązywania problemów, umiejętności komunikacyjnych, 

spędzania czasu wolnego, 

• udzielano pomocy w zakresie załatwiania spraw urzędowych i dostępu do świadczeń 

zdrowotnych, 

• prowadzono terapię ruchową, 

• organizowano liczne wyjazdy, wycieczki, imprezy,  

• kształtowano nawyki celowej aktywności i zachowań społecznych. 

 

W wyniku pozyskanych środków przez ŚDS w Pietrzykowie w ramach programu 

kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem” podjęto szereg działań uatrakcyjniających 

ofertę dla uczestników. Wprowadzono cotygodniowe zajęcia z muzykoterapii, zajęcia 

sensoryczne oraz dogoterapię. Podopieczni byli dowożeni raz w tygodniu na zajęcia 

rehabilitacyjne do REHFITMED-u we Wrześni, kontynuowano wyjazdy do groty solnej 

w Czeszewie. W zajęciach rehabilitacyjnych uczestniczyli wszyscy podopieczni objęci 

programem „Za życiem” czyli 9 osób. Natomiast w zajęciach typu: muzykoterapia 

i dogoterapia uczestniczyli również inni podopieczni, dla których tę formę terapii uznaliśmy 

za bardzo wskazaną. 

Wszyscy uczestnicy placówki byli dowożeni 16 – osobowym busem z platformą dla osób na 

wózkach inwalidzkich. W 2019 roku przeprowadzono remont pracowni komputerowej, 

wykonano zadaszenie nad wyjściem dla uczestników, doposażono salę rehabilitacyjną  

w platformę wibracyjną, fotel do masażu, lampę Solux, matę masującą. Zakupiono elementy 

do altany ogrodowej, której montaż przewidziano na 2020 r.  
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3. Dom Pomocy Społecznej we Wrześni zapewnia całodobową opiekę oraz zaspokaja 

niezbędne potrzeby bytowe, opiekuńcze i wspomagające wynikające z indywidualnych 

potrzeb mieszkańców, na poziomie obowiązującego standardu wynikającego 

z rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej, w tym: 

• budynek i jego otoczenie nie mają barier architektonicznych,  

• budynek posiada windę dostosowaną dla osób niepełnosprawnych,  

• w budynku znajdują się wymagane pomieszczenia (pokoje dziennego pobytu, 

jadalnia, gabinet medyczny, gabinety do terapii i rehabilitacji, pokój gościnny, 

odpowiednia liczba łazienek, w tym przystosowane do kąpieli osób leżących), 

• pokoje jedno lub wieloosobowe (metraż zgodny z wytycznymi). 

 

W 2019 r. w Domu mieszkało 45 osób przewlekle somatycznie chorych (21 kobiet, 

24 mężczyzn). Średnia wieku mieszkańców wynosi 66 lat. Najmłodszy mieszkaniec ma 28 

lat, a najstarszy 91 lat.  

Średnia roczna liczba miejsc wykorzystanych w 2019 roku wyniosła 44,80 tj. 99,60%. 

 

 

W 2019 roku mieszkańcy Domu mieli zapewnioną całodobową opiekę oraz  możliwość 

korzystania z rehabilitacji i terapii zajęciowej. W ciągu roku mieszkańcy odbyli: 

• 119 wizyt u lekarzy specjalistów np. chirurga, okulisty, onkologa, psychiatry itd., 

• z terapii zajęciowej stale korzysta 11 mieszkańców, pozostali mieszkańcy biorą w niej 

udział w zależności od swoich aktualnych potrzeb,  

 

 

• mieszkańcy wzięli udział w 79 

imprezach i uroczystościach 

odbywających się zarówno na 

terenie DPS jak i w 

zaprzyjaźnionych placówkach, 

 

 

• opieką fizjoterapeutyczną objęci są 

wszyscy mieszkańcy Domu, 

• rehabilitacja odbywa się zarówno 

w gabinecie jak i przy łóżkach mieszkańców, 

• w 2019 roku wykonano np. 420 zabiegów – magnetronic, 230 – sollux, 220 – 

diodynamik. Łącznie wykonano 2005 zabiegów, 

• w roku 2019 kontynuowano i nawiązano współpracę z instytucjami, 

stowarzyszeniami i organizacjami w celu poprawy jakości życia podopiecznych, 

• mieszkańcy uczestniczyli w zajęciach hipoterapii organizowanych przez 

Towarzystwo Wykorzystania Wód Termalnych i Walorów Naturalnych Ziemi 

Czeszewskiej, 
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• przez cały rok z mieszkańcami przebywają wolontariusze - kosmetyczki i uczennice 

fryzjerstwa, 

• w okresach świątecznych w naszym Domu odbywają się  występy dzieci i młodzieży 

szkolnej.  

 

W placówce było zatrudnionych 31 osób – 30,5 etatu w tym 4 pielęgniarki, 10 opiekunów 

(2 na długotrwałych zwolnieniach lekarskich), 5 pokojowych, pracownik socjalny, instruktor 

terapii zajęciowej, instruktor ds. kulturalno – oświatowych, terapeuta ds. fizjoterapii, 

kierownik sekcji terapeutyczno – opiekuńczej, pracownicy administracji – 6,5 etatu. 

 

 

4) WSPARCIE RODZINY I SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ 

 

Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2017-2019, przyjęty uchwałą 

nr 172/XXVIII/2017 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 24 stycznia 2017 r. 

Założenia: 

Cel główny: tworzenie warunków do sukcesywnego rozwoju systemu pieczy zastępczej 

w powiecie wrzesińskim z ukierunkowaniem na rodzinne formy wspomagane formami 

instytucjonalnymi. 

Cele szczegółowe: 

- zapewnienie dostatecznej liczby miejsc dla dzieci w rodzinnych formach opieki, 

- kontynuacja i poszerzenie świadczonych usług w zakresie rodzinnych form pieczy 

zastępczej, 

- kontynuacja i poszerzenie świadczonych usług w zakresie instytucjonalnej pieczy 

zastępczej, 

- wsparcie procesu usamodzielnienia wychowanków opuszczających pieczę zastępczą, 

- współpraca z innymi instytucjami wspierającymi pieczę zastępczą. 

 

 

Jednostki organizacyjne powiatu realizujące zadanie: 

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni, 

- Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie, 

- Rodzinny Dom Dziecka w Pyzdrach. 

 

Zadania realizowane w ramach Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej: 

1) Systematyczne podnoszenie świadomości społeczności lokalnej w zakresie wiedzy 

o rodzinnej pieczy zastępczej i pozyskiwanie kandydatów do pełnienia funkcji rodziny 

zastępczej, prowadzenia rodzinnego domu dziecka, rodziny pomocowej. Na terenie 

powiatu wrzesińskiego rozpowszechniono plakaty promujące rodzicielstwo zastępcze; 
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2) Kwalifikacja kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, do prowadzenia 

rodzinnego domu dziecka, rodziny pomocowej; 

3) W 2019 r. zorganizowano szkolenie dla 1 rodziny niezawodowej w celu 

przekształcenia jej w rodzinę zawodową; 

4) W 2019 r. PCPR zorganizowało szkolenie dla kandydatów do sprawowania pieczy 

zastępczej. Utworzono 4 nowe rodziny zastępcze w powiecie wrzesińskim. 

 

Kontynuacja i poszerzenie świadczonych usług w zakresie rodzinnych form pieczy 

zastępczej 

W 2019 r. 44 rodzin zastępczych i 1 rodzinny dom dziecka objęto opieką koordynatora 

rodzinnej pieczy zastępczej. Rodziny zastępcze, które zrezygnowały z koordynatora 

otrzymywały wsparcie od innych specjalistów w zakresie pracy z dzieckiem i rodziną 

(pedagog, psycholog). 

Realizacja świadczeń finansowych zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej (obligatoryjnych i fakultatywnych): z tytułu świadczeń na dzieci przebywające 

w rodzinnej pieczy zastępczej w 2019 r. wydatkowano 968 799,89 zł. 

Wszystkie rodziny zastępcze funkcjonujące w powiecie wrzesińskim w roku 2019 miały 

możliwość wymiany doświadczeń i integracji poprzez udział w organizowanych 

w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie spotkaniach grupy wsparcia, imprezach 

integracyjnych np. Dzień Rodzicielstwa. 

 

Kontynuacja i poszerzenie świadczonych usług w zakresie instytucjonalnej pieczy 

zastępczej 

W Powiecie Wrzesińskim w 2019 r. funkcjonowały 2 placówki opiekuńczo – wychowawcze: 

- Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie 

Jest placówką wielofunkcyjną, łączącą funkcje placówki socjalizacyjnej i interwencyjnej oraz 

działania na rzecz pomocy rodzinom dzieci w niej umieszczonych, przeznaczoną dla 

30 wychowanków (grupa socjalizacyjna dla 25 wychowanków, grupa interwencyjna dla 

5 wychowanków). Na koniec roku 

kalendarzowego w placówce przebywało 

29 wychowanków. 

W 2019 r. OWDiR zapewniał pomoc 

i opiekę dzieciom pozbawionym 

częściowo lub całkowicie opieki 

rodzicielskiej, a także zapewniał 

korzystanie z przysługujących 

na podstawie odrębnych przepisów 

świadczeń zdrowotnych i kształcenia. 
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W 2019 r. dzieci do OWDiRu kierowane były przez powiat wrzesiński. Podstawą skierowania 

do placówki było postanowienie sądu lub wniosek rodziców. Zadania związane 

z kierowaniem dzieci do placówki wykonywało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

we Wrześni.  

 

Zgodnie z przepisami prawa OWDiR zapewniał przebywającym w nim dzieciom: 

1. całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspokajał ich niezbędne potrzeby, 

2. zajęcia socjalizujące, korekcyjne, kompensacyjne, logopedyczne, resocjalizujące,  

terapeutyczne, rekompensujące brak wychowania w środowisku rodzinnym 

i przygotowujące do życia społecznego, 

3. kształcenie, wyrównywanie braków rozwojowych i szkolnych, 

4. działania w celu powrotu dziecka do rodziny, znalezienia rodziny przysposabiającej 

lub umieszczenia w rodzinnej opiece zastępczej. 

Pracownicy PCPR na bieżąco monitorowali sytuację dzieci przebywających w placówce, 

uczestniczyli w okresowych ocenach sytuacji wychowanków oraz służyli wsparciem 

merytorycznym dla pracowników placówki, gdy zaistniała taka potrzeba. 

Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w OWDiR w Kołaczkowie w roku 2019 

wynosił: 4 650,66 zł. 

 

- Rodzinny Dom Dziecka w Pyzdrach  

W Rodzinnym Domu Dziecka w Pyzdrach od 1 stycznia do 29 września przebywało 

4 wychowanków. Ze względu na wygaszanie placówki, w minionym roku nie skierowano do 

niej żadnego nowego wychowanka. Domem kierował Dyrektor – Pani Danuta Bączkiewicz.  

W maju 2019 roku odbyła się ostatnia ocena sytuacji dziecka przebywającego w placówce 

opiekuńczo –wychowawczej typu rodzinnego. 

Placówka z dniem 29 września 2019 r. została zlikwidowana uchwałą  nr 65/XII/2019 Rady 

Powiatu z dnia 10 września 2019 r. PCPR został wyznaczony na likwidatora placówki.  

Wszyscy wychowankowie zostali zabezpieczeni po likwidacji placówki. 

4 pełnoletnich wychowanków RDD w Pyzdrach usamodzielniło się. 3 wychowanków 

pozostało na terenie Powiatu Wrzesińskiego, natomiast 1 pełnoletni wychowanek powrócił do 

Powiatu Zgorzeleckiego, z którego pochodził. 

Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w RDD w Pyzdrach w roku 2019 wynosił 

3 058,82 zł. 
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5) POLITYKA PRORODZINNA 

Powiatowy program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar 

przemocy w rodzinie na lata 2016 – 2020 jest realizacją art. 6 ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 

29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie - załącznik do uchwały 

nr 83/XIV/2016 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 24 lutego 2016 r. 

 

Jednostki organizacyjne powiatu realizujące zadanie: 

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni,  

- Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie. 

 

Najważniejsze informacje dotyczące realizacji zadania w 2019 r. 

Interwencja kryzysowa w Powiecie Wrzesińskim w roku 2019 realizowana była poprzez 

zapewnienie opieki osobom i rodzinom dotkniętym zdarzeniami losowymi i innymi 

sytuacjami kryzysowymi.  

W ramach tej pomocy Powiat Wrzesiński udostępnił Hostel Interwencyjny w ramach Ośrodka 

Interwencji Kryzysowej przy PCPR we Wrześni znajdujący się w Schronisku dla Osób 

Bezdomnych i Ogrzewalni Markot w Zielińcu nr 73, 62-306 Kołaczkowo. Dyrektorem tej 

placówki jest Bernadeta Goździewicz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ponadto osoby dotknięte zdarzeniem losowym i innymi sytuacjami kryzysowymi miały 

możliwość korzystania z pomocy Zespołu Konsultacyjnego. W pracach „Zespołu” 

uczestniczyli: psycholog, terapeuta systemowy rodzin, przedstawiciel Komendy Powiatowej 

Policji we Wrześni oraz terapeuta uzależnień. „Zespół” spotykał się w każdą środę 

w siedzibie PCPR w godzinach 15.30 - 17.30. Z pomocy specjalistów Zespołu 

Konsultacyjnego OIK w roku 2019 skorzystało 12 osób, które przyszły pierwszy raz oraz 

6 osób, które z dyżuru specjalistów skorzystało po raz kolejny.  
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Realizacja Powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony 

ofiar przemocy w rodzinie.  

Celem programu, do osiągnięcia którego ma przyczynić się realizacja działań zaplanowanych 

w programie, jest ograniczenie skali problemu i skutków przemocy w rodzinie. 

Program zakłada podejmowanie kompleksowych działań ukierunkowanych zarówno 

na ochronę ofiar przemocy, jak i na edukowanie osób stosujących przemoc i korygowanie 

agresywnych postaw i zachowań. W ramach realizacji programu kontynuowano realizację 

programu korekcyjno–edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie. W roku 2019 

funkcjonował również Hostel Interwencyjny w Zielińcu oraz odbywały się dyżury Zespołu 

Konsultacyjnego Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Ponadto PCPR zorganizował superwizje 

dla pracowników ośrodków pomocy społecznej z terenu powiatu wrzesińskiego w ramach 

działania wynikającego z programu: Wspieranie podnoszenia kwalifikacji osób pracujących 

z ofiarami i sprawcami przemocy oraz w ramach działania: Działania uwrażliwiającego na 

zjawisko przemocy PCPR zorganizował konkurs dla młodzieży z powiatu wrzesińskiego. 

 

Zapewnienie bezpłatnego poradnictwa psychologicznego i prawnego oraz opieki osobom 

i rodzinom 

W 2019 r. w ramach realizowanego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie Poradnictwa 

Rodzinnego na terenie trzech gmin Powiatu Wrzesińskiego zapewniono osobom, których 

rodziny borykały się z problemem przemocy możliwość korzystania z bezpłatnego wsparcia 

psychologa. Dyżury psychologa odbywały się w:  

• siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni – raz w tygodniu, 

• pomieszczeniach Wrzesińskiego Stowarzyszenia Abstynentów „Jantar” – 2 razy 

w miesiącu, 

• Ośrodku Pomocy Społecznej w Miłosławiu – 2 razy w miesiącu, 

• Przychodni Zdrowia w Pyzdrach – 2 razy w miesiącu, 

W ramach Poradnictwa Rodzinnego z pomocy psychologicznej skorzystało po raz pierwszy 

68 osób. Wiele osób z tej formy skorzystało kilkakrotnie. W sumie udzielono 157 porad 

psychologicznych.  

 

Dyżur terapeuty uzależnień 

W Powiecie Wrzesińskim w 2019 r. kontynuowano działanie bezpłatnego punktu 

konsultacyjnego terapeuty uzależnień, który pełnił dyżur co tydzień, w każdy poniedziałek. 

Jego utworzenie było odpowiedzią na zapotrzebowanie zgłaszane przez osoby szukające 

pomocy w tutejszym PCPR. Z pomocy terapeuty w minionym roku skorzystało po raz 

pierwszy 17 osób, natomiast w związku z możliwością wielokrotnego korzystania z dyżuru, 

udzielono w sumie 40 porad terapeutycznych. 
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Program korekcyjno - edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie: 

W 2019 r. realizowano program korekcyjno - edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie 

będący zadaniem z zakresu administracji rządowej realizowanym przez powiaty. 

Do programu zaproszono 12 osób. Do udziału w programie przystąpiło 4 mężczyzn, 

ostatecznie ukończył go 1 mężczyzna. Zainteresowani mogli zgłaszać się samodzielnie, 

zostali skierowani przez ośrodki pomocy społecznej lub przez sądy. W 2019 roku 

w programie uczestniczył jeden mężczyzna, który sam się zgłosił do udziału oraz 3 mężczyzn 

skierowanych przez OPS z gmin właściwych ich miejsca zamieszkania. 

Na realizację programu uzyskano dofinansowania Wojewody Wielkopolskiego w kwocie  

11 160,00 zł. 

 

Realizacja Programu korekcyjno – edukacyjny dla sprawców przemocy wynika z Krajowego 

Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020. 

 

Nadrzędnymi celami programu są: 

• powstrzymanie osoby stosującej przemoc w rodzinie przed dalszym stosowaniem 

przemocy; 

• rozwijanie umiejętności samokontroli i współżycia w rodzinie; 

• kształtowanie   umiejętności   w   zakresie   wychowywania   dzieci   bez   używania 

przemocy w rodzinie; 

• uznanie przez osobę stosującą przemoc w rodzinie swojej odpowiedzialności 

za stosowanie przemocy; 

• zdobycie i poszerzenie wiedzy na temat mechanizmów powstawania przemocy  

w rodzinie; 

• zdobycie umiejętności komunikowania się i rozwiązywania konfliktów w rodzinie bez 

stosowania przemocy; 

• uzyskanie informacji o możliwościach podejmowania działań terapeutycznych. 

 

 

Wspieranie podnoszenia kwalifikacji osób pracujących z ofiarami i sprawcami 

przemocy (szkolenia, konferencje) 

W 2019 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zorganizowało 4 spotkania superwizyjne. 

Superwizje dotyczyły przede wszystkim analizy indywidualnych przypadków rodzin 

dotkniętych przemocą w rodzinie. Podczas superwizji dokonuje się analizy funkcjonowania 

osoby stosującej przemoc i osoby doświadczającej przemocy. 

Ustala się możliwe metody i formy pomocy w tym obszarze. Analizuje się formy zachowań 

pomocowych i indywidualne trudności specjalistów związane z pracą w tym obszarze. 

Do udziału zostali zaproszeni pracownicy ośrodków pomocy społecznej z terenu powiatu 

wrzesińskiego: 

• Gmina Września – OPS Września - 5 osób, 

• Gmina Miłosław – OPS Miłosław - 7 osób, 
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• Gmina Kołaczkowo – GOPS Kołaczkowo - 2 osoby, 

• Gmina Pyzdry – MGOPS Pyzdry – 4 osoby, 

• Gmina Nekla – MGOPS Nekla – 3 osoby. 

 

Działania uwrażliwiające na zjawisko przemocy oraz propagowanie form 

przeciwdziałania w tym współpraca z mediami, udział w kampaniach społecznych 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni w 2019 roku kontynuując działania 

uwrażliwiające na zjawisko przemocy ogłosiło konkurs pod nazwą „MIEJ PRZYJACIÓŁ MIŁY, 

NIE UŻYWAJ SIŁY – MŁODSI RYSUJĄ, STARSI RYMUJĄ!”. Konkurs skierowany był dla 

uczniów klas I-IV oraz klas V-VIII z Powiatu Wrzesińskiego. 

Zadanie konkursowe polegało na przygotowaniu pracy plastyczno-muzycznej. Nadesłane 

prace prezentowały wysoki poziom. Z nadesłanych prac wyłoniono i nagrodzono 3 najlepsze. 

Pracę należało wykonać w jednej z poniższych form: 

• uczniowie z klas I-IV – praca plastyczna: dowolna technika malarska lub rysunkowa - 

pastel olejny, pastel suchy, farba plakatowa, akwarela, akryl, kredka, węgiel, 

wydzieranka, wyklejanka - do wyboru przez uczestników konkursu. Format prac 

plastycznych A4, orientacja pozioma, 

• uczniowie  z  klas  V-VIII –  piosenka  napisana  w  języku  polskim  w  dowolnym  

stylu  muzycznym, maksymalnie 2 zwrotki do muzyki własnej lub powszechnie 

znanej. Pracę należy wykonać w formacie MP3, uwzględniając cele niniejszego 

konkursu. Maksymalna długość    piosenki    nie   powinna   przekraczać   5    minut.   

Maksymalna   ilość   osób zaangażowanych w nagranie to 10 osób. Piosenka powinna 

być dostarczona na nośniku pendrive.  

 

W kategorii praca plastyczna dla I - IV klasy Szkoły Podstawowej – przesłano 57 prac,  

z których wskazano 3 miejsca oraz 7 wyróżnień. W drugiej kategorii nie zgłoszono żadnej 

pracy.  

 

 

 

6) WSPIERANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

 

Jednostka organizacyjna powiatu realizująca zadanie: 

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni.  
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Rodzaje realizowanych zadań w roku 2019 z zakresu rehabilitacji społecznej: 

1. Likwidacja barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się 

W 2019 roku 139 wnioskodawców starało się o dofinansowanie do likwidacji barier 

architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się na kwotę 744 206,00 zł. 

Skorzystało 75 osób na łączną kwotę wypłaconego dofinansowania 217 681,00 zł. 

Likwidacja barier architektonicznych to przystosowanie mieszkania dla osoby 

niepełnosprawnej   mającej   trudności   w   poruszaniu   się,   w  celu  umożliwienia  jej  

wykonywania podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem. 

 

Złożonych wniosków 41 

Przyznanych dofinansowań 14 

Łączna kwota przyznana na likwidację barier architektonicznych 62 000,00 zł 

 

Likwidowane bariery w roku 2019 to głównie bariery występujące w łazience (demontaż 

wanny, wykonanie niskiego brodzika z kabiną prysznicową, siedzisko, uchwyty, płytki 

podłogowe antypoślizgowe, poszerzenie drzwi), ponadto dofinansowanie zostało przyznane 

na przystosowanie wejścia do domu dla osoby niepełnosprawnej poruszającej się na wózku 

inwalidzkim.  

Likwidacja barier technicznych to wykonanie prac lub zakup urządzeń umożliwiających 

lub ułatwiających osobie niepełnosprawnej wykonanie podstawowych, codziennych 

czynności lub kontaktów z otoczeniem, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi 

z niepełnosprawności. 

 

Złożonych wniosków 46 

Przyznanych dofinansowań 40 

Łączna kwota przyznana na likwidację barier technicznych 125 748,00 zł 

w tym dzieci i młodzież (1) 157,00 zł 

Dofinansowanie do likwidacji barier technicznych w 2019 r. realizowane było głównie 

w zakresie zakupu łóżka rehabilitacyjnego, podnośnika transportowo-kąpielowego, 

koncentratora tlenu, rampy podjazdowej składanej, schodołazu kroczącego z najazdami. 

 

Likwidacja barier w komunikowaniu się to likwidacja ograniczeń uniemożliwiających lub 

utrudniających osobie niepełnosprawnej swobodne porozumiewanie się lub przekazywanie 

i pozyskiwanie informacji. 
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Złożonych wniosków 52 

Przyznanych dofinansowań 21 

Łączna kwota przyznana na likwidację barier w komunikowaniu się  29 933,00 zł 

w tym dzieci i młodzież (14) 18 933,00 zł 

 

Dofinansowanie do likwidacji barier w komunikowaniu się w 2019 r. realizowane było 

głównie w zakresie zakupu laptopa z oprogramowaniem „Mówik”, oprogramowania  

specjalistycznego dla dzieci, laptopów dla osób uczących się (5 szt.), oprogramowania 

do nauki. 

 

 

2. Zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze 

Zgodnie  z  przepisami,  refundacji  podlegają  przedmioty  ortopedyczne  i  środki 

pomocnicze takie jak: wózki inwalidzkie, balkoniki i podpórki do chodzenia, protezy 

kończyn, obuwie, gorsety i kołnierze ortopedyczne, aparaty słuchowe, materace 

przeciwodleżynowe. Podstawowym warunkiem otrzymania pomocy finansowej jest 

potwierdzony udział Narodowego Funduszu Zdrowia w kosztach zakupu oraz kryterium 

dochodowe wnioskodawców nie przekraczające 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę 

we wspólnym gospodarstwie domowym oraz 65% w przypadku osoby samotnej. 

O dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, maksymalnie do 80% jego wartości, 

mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi 

z dysfunkcji i potwierdzone zaświadczeniem lekarskim. 

 

Zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środków pomocniczych 

Złożonych wniosków 1 077 

Przyznanych dofinansowań 1 023 

Łączna kwota przyznana na dofinansowanie zaopatrzenia w 

przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze  

431 190,00 zł 

w tym dzieci i młodzież (55) 61 227,00 zł 

 

Zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny 

Złożonych wniosków 47 

Przyznanych dofinansowań 42 

Łączna kwota przyznana na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt 

rehabilitacyjnym  

53 460,00 zł 

w tym dzieci i młodzież (4)   5 360,00 zł 
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3. Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej 

Na terenie Powiatu Wrzesińskiego działają trzy warsztaty terapii zajęciowej: 

- Warsztat Terapii Zajęciowej we Wrześni – 50 uczestników, 

- Warsztat Terapii Zajęciowej w Czeszewie – 30 uczestników, 

- Warsztat Terapii Zajęciowej w Rudzie Komorskiej – 30 uczestników.  

 

 WTZ Września WTZ Czeszewo WTZ Ruda 

Komorska 

Liczba dowożonych 

uczestników 
30 29 26 

Liczba oczekujących 

na przyjęcie 

uczestników 

14 2 2 

Liczba etatów 13,50 8,75 8,75 

Kwota 

dofinansowania z 

PFRON 

904 800,00 zł 542 880,00 zł 542 880,00 zł 

Kwota 

dofinansowania ze 

środków powiatu  

100 534,00 zł 79 320,00 zł 79 320,00 zł 

 

 

4. Dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym 

Do korzystania są uprawnione dzieci oraz osoby dorosłe legitymujące się ważnym 

orzeczeniem o niepełnosprawności. Osoba niepełnosprawna może ubiegać się 

o dofinansowanie ze środków PFRON uczestnictwa w turnusie jej opiekuna, wyłącznie 

na wyraźne i uzasadnione zalecenie lekarza. Dofinansowanie udzielane jest zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w 

sprawie turnusów rehabilitacyjnych. 

Złożonych wniosków 297 

Przyznanych dofinansowań wraz z opiekunem 218 

Wypłacone dofinansowania wraz z opiekunem  185 

Łączna kwota przyznana na dofinansowanie uczestnictwa w 

turnusie rehabilitacyjnym  

184 280,00 zł 

w tym dorośli niepełnosprawni (84) 98 540,00 zł 

w tym dzieci i młodzież (21) 23 890,00 zł 

  w tym opiekunowie dzieci, młodzieży i dorosłych (80) 61 850,00 zł 
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5. Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych 

 
Organizacje pozarządowe Rodzaj zadania 

kwota 

dofinansowania 

 Polskie Stowarzyszenie Sportu po 

Transplantacji 

XIV Igrzyska dla Osób po Transplantacji 

i Dializowanych 
694,80 zł 

 Polskie Stowarzyszenie 

Diabetyków w Nekli 

Wyjazd integracyjno-edukacyjny dla 

niepełnosprawnych osób chorych na cukrzyce 
3 500,00 zł 

 Stowarzyszenie Wrzesiński Klub 

AMAZONKI 
Jednodniowa wycieczka do Wrocławia 3 000,00 zł 

 Koło Emerytów i Rencistów 

Solidarność 

Wycieczka rekreacyjno-turystyczno-

kulturalna do Ustki 
3 000,00 zł 

 Stowarzyszenie Osób 

Niepełnosprawnych 

Narządu Ruchu Ziemi 

Wrzesińskiej "RADOŚĆ" 

Wycieczka do Wielkopolskiego Parku 

Etnograficznego w Dziekanowicach 
693,00 zł 

 Fundacja Dzieci Wrzesińskich II Piknik na Skarpie 2019 2 400,00 zł 

 
Wielkopolski Związek Inwalidów 

Narządu Ruchu Koło Września 

Wycieczka turystyczno –wypoczynkowa 

z elementami rehabilitacji ruchowej do 

Jarosławca 

3 000,00 zł 

 Stowarzyszenie Oświaty 

Społecznej w Pyzdrach 
Impreza „Zwyciężyć mimo wszystko” 2 000,00 zł 

 Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci 

i Młodzieży Niepełnosprawnej 

„RAZEM” 

Wyjazd uczniów niepełnosprawnych na 

zieloną szkołę „Warszawa 2019” 
3 500,00 zł 

 Polski Związek Emerytów, 

Rencistów i Inwalidów Września 
Jednodniowy pobyt w Uniejowie 2 821,80 zł 

 Polski Związek Emerytów, 

Rencistów i Inwalidów Koło 

w Kołaczkowie 

Wycieczka na termy w Uniejowie i Zoo 

Safari w Borysewie 
2 000,00 zł 

 Uczniowski Klub Sportowy 

„DIABŁY” 
Majówka na sportowo i wesoło 2 000,00 zł 

 Wrzesińskie Stowarzyszenie 

Niesłyszących 
Piknik edukacyjno-kulturalno-integracyjny 2 400,00 zł 

 
Stowarzyszenie Wspierania 

Rodziny „Razem” 

Jednodniowa wycieczka do Ogrodu 

Zoologicznego w Poznaniu „ Zwierzęta 

w Naszym Świecie” 

1 209,53 zł 
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Z dofinansowania do sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych 

skorzystało 14 organizacji pozarządowych na łączną kwotę 32 219,13 zł. We wszystkich 

formach aktywności niepełnosprawnych uczestniczyli niepełnosprawni mieszkańcy powiatu 

wrzesińskiego zrzeszeni w organizacjach pozarządowych. 

 

6. Realizacja programu „Aktywny samorząd” 

W  2019 r.  Powiat Wrzesiński realizował pilotażowy program „Aktywny samorząd”. Celem 

głównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających 

uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie 

do edukacji. 

 

Moduł/Obszar/Zadanie 
Liczba osób, 

które otrzymały 

dofinansowanie 

Kwota 

dofinansowania 

Moduł I Obszar A – likwidacja bariery transportowej 

Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu 

oprzyrządowania do posiadanego samochodu 

(dysfunkcja narządu ruchu) 
4 38 400,00 zł 

Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy  
0 0 

Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy  
0 0 

Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu 

oprzyrządowania do posiadanego samochodu 

(dysfunkcja narządu słuchu) 
0 0 

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie 

informacyjnym 

Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu 

elektronicznego lub jego elementów oraz 

oprogramowania  
6 49 500,00 zł 

Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie 

obsługi nabytego w ramach programu sprzętu 

elektronicznego i oprogramowania 
1 2 000,00 zł 
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Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu 

elektronicznego lub jego elementów oraz 

oprogramowania  
0 0 

Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu 

elektronicznego lub jego elementów oraz 

oprogramowania 
1 2 500,00 zł 

Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności 

technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, 

zakupionego w ramach programu  
0 0 

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się 

Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego 

o napędzie elektrycznym  1 9 450,00 zł 

Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności 

technicznej posiadanego skutera lub wózka 

inwalidzkiego o napędzie elektrycznym  
6 14 697,00 zł 

Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w 

której zastosowano nowoczesne rozwiązania 

techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie 

jakości  

0 0 

Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności 

technicznej posiadanej protezy kończyny, w której 

zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne - 

co najmniej na III poziomie jakości  

0 0 

Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera 

inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub 

oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego  
3 12 200,00 zł 

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności 

zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby 

zależnej  
1 1 100,00 zł 

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na 

poziomie wyższym  
22 86 451,00 zł 

Razem 45 216 298,00 zł 
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7) TRANSPORT ZBIOROWY, DROGI PUBLICZNE I KOMUNIKACJA 

 

Komórki organizacyjne starostwa realizujące zadanie:  

- Wydział Komunikacji i Transportu – od dnia 01.06.2019 r.  

(Wydział Komunikacji, Dróg Transportu – do dnia 31.05.2019 r.) 

- Wydział Dróg Powiatowych – od dnia 01.06.2019 r.  

(Referat Dróg Powiatowych do dnia 31.05.2019 r.) 

 

1. Transport zbiorowy to różne formy prowadzenia działalności w tym: licencje, zezwolenia 

i zaświadczenia na przewozy osób i rzeczy. Transport to także przewóz koleją w tym 

Poznańską Koleją Metropolitalną.  

Wydział Komunikacji i Transportu w roku 2019 załatwił sprawy z zakresu transportu 

zbiorowego: 

- licencje na przewóz rzeczy – 83, 

- licencje na transport osób – 6, 

- licencje 7 do 9 osób – 4, 

- licencje na transport samochodem osobowym – 3, 

- pośrednictwo przy przewozie rzeczy – 3, 

- zaświadczenia na przewozy osób i rzeczy – 57, 

- zezwolenie na wykonywanie przewozów regularnych i regularnych specjalnych osób – 50. 

 

Na terenie powiatu wrzesińskiego publiczny transport zbiorowy realizowany jest poprzez: 

- połączenia komunikacyjne na liniach kolejowych 

- przewozy na sieci dróg publicznych.  

 

Połączenia kolejowe: 

Po terenie powiatu wrzesińskiego przebiega linia kolejowa relacji Poznań Główny - Konin.  

Regularne przewozy pasażerskie na terenie powiatu wrzesińskiego wykonują Poznańskie 

Koleje Wielkopolskie. W roku 2019 było 19 par połączeń z Wrześni do Poznania 

i z powrotem.    

Połączenia kolejowe realizowane są również na trasie: Krotoszyn - Jarocin – Gniezno, na 

odcinkach przebiegających po terenie powiatu wrzesińskiego. Połączenia te umożliwiają 

mieszkańcom gminy Miłosław dojazd do stolicy powiatu, miasta Wrześni oraz dalszą podróż 

w kierunku Warszawy, lub w kierunku Poznania. Na tej trasie realizowanych jest w ciągu 

doby 7 połączeń w każda stronę.  

Wielu mieszkańców naszego powiatu dojeżdża do szkół, do miejsc pracy, instytucji 

publicznych i kulturalnych znajdujących się poza powiatem m.in. w Poznaniu. Dlatego też 

powiat wrzesiński w 2019 roku przystąpił do Poznańskiej Kolei Metropolitalnej podpisując 

umowę z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego. W tym wspólnym przedsięwzięciu 

biorą udział także: Stowarzyszenie Metropolia Poznań, Miasto Poznań, Powiat Poznański 

oraz wszystkie gminy leżące wzdłuż linii kolejowej PKM2. Projekt będzie realizowany 
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w latach 2020-2022, dzięki temu zwiększy się częstotliwość kursowania pociągów na odcinku 

Poznań Główny – Września oraz nastąpi zwiększenie liczby par pociągów do 24. Powiat 

wrzesiński na przestrzeni 3 lat czyli w latach 2020-2022 udzieli pomocy finansowej w kwocie 

564.000,00 zł co w podziale na poszczególne lata wynosi: w roku 2020 maks. do kwoty: 

183.000,00 zł, w roku 2021 - 188.000,00 zł i w roku 2022 - 193.000,00 zł.     

    

Publiczny transport zbiorowy realizowany na sieci dróg publicznych: 

Do 1 maja 2019 r. zadanie to realizowała Firma PKS Gniezno. Firma ta od dłuższego czasu 

borykała się z problemami finansowymi, czego skutkiem były nieregularne kursy oraz 

zawieszanie kursów na wybranych liniach we wskazanych przez firmę terminach. Było  to 

bardzo uciążliwe dla mieszkańców naszego powiatu. Ostatecznie 1 maja (choć Firma 

deklarowała, że będzie realizować przewozy do końca roku szkolnego), zaprzestała 

prowadzić działalność. W miejsce zbankrutowanego publicznego przewoźnika weszła 

prywatna Firma WA-MA Macieja Walickiego z siedzibą w Pyzdrach. Firma ta weszła na 

rynek dzięki inicjatywie zorganizowania lokalnego transportu samochodowego podjętej przez 

powiat. Dzięki tej inicjatywie po upadku PKS uniknęliśmy zapaści lokalnych połączeń 

komunikacji samochodowej na terenie powiatu wrzesińskiego. 

 

W roku 2019 na terenie powiat wrzesińskiego publiczny transport pasażerski autobusowy 

realizowany był na 5 liniach relacji:  

- linia nr 1: Pyzdry-Września przez Zamość, Rudę Komorską, Lisewo, Ciemierów, 

Tłoczyzna, Kruszyny, Borzykowo, Wszembórz, Kołaczkowo, Krzywa Góra, Nowa Wieś 

Królewska, Kaczanowo, Bierzglinek, 

- linia nr 2: relacji Pyzdy - Września przez Borzykowo, Gorazdowo, Żydowo, Sokolniki, 

Bieganowo, Zieliniec, Gozdowo, Nadarzyce, 

- linia nr 3: Pyzdry – Miłosław - Września przez Tarnowa, Spławie, Nowa Wieś Podgórna, 

Chlebowo, Mikuszewo, Czeszewo, Kozubiec, Bugaj, Miłosław, Kębłowo, Skotniki, 

Biechowo, Osowo, Obłaczkowo, 

- linia nr 4: relacji Pyzdry-Września przez Borzykowo, Gorazdowo, Szamarzewo (Borkowo), 

Sokolniki, Bieganowo, Zieliniec, Gozdowo, Nadarzyce, 

- linia nr 5: Pyzdry - Września przez Borzykowo, Kołaczkowo, Krzywa Góra (Wygoda), 

Nowa Wieś Królewska, Kaczanowo, Bierzglinek.  

 

Zasoby majątkowe:  

• sprzęt będący własnością Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji 

(komputery zintegrowane ze systemem: CEPIK Centralna Ewidencja Pojazdów 

i Kierowców),  

• system biletowy kolejkowy. 

 

Zasoby finansowe wydatkowane:  

• na zakup druków komunikacyjnych: 978.300,00 zł, 

• na zakup tablic rejestracyjnych: 180.195,00 zł, 
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• na Poznańską Kolej Metropolitalną: podpisane porozumienie i umowa - wydatki od 

roku 2020). 

 

Zadania administracyjne (realizacja: decyzje, wnioski, kontrole, zaświadczenia): 

• rejestracja stała i czasowa – 31.346 spraw, 

• rejestracja tymczasowa (próbna) – 585 spraw, 

• rejestracja badawcza (VW) – 292 sprawy do 06.07.2019 roku, a następnie rejestracja 

profesjonalna – 460 szt. - blankiety profesjonalnych dowodów rejestracyjnych 

i 26 kompletów tablic rejestracyjnych profesjonalnych, 

• zaświadczenia, zajęcia komornicze, zastawy rejestrowe i skarbowe – 303 sprawy, 

• wtórniki dokumentów komunikacyjnych – 364 sprawy, 

• zezwolenia na nabicie numerów – 29 spraw, 

• zatrzymanie druków komunikacyjnych – 75 spraw od połowy roku 2019 – 

zatrzymania dowodów rejestracyjnych tylko elektronicznie, 

• zgłoszenia zbycia – 6.870 spraw, 

• wyrejestrowania (w tym: demontaż, wywóz za granicę, kradzież) – 1.937 spraw, 

• potwierdzenia danych do urzędów – 4.924 sprawy, 

• Stacje Kontroli Pojazdów (w tym: zmiana danych, rejestry, diagności, kontrole) – 

32 sprawy, 

• wydawanie uprawnień (w tym: wymiana, Profil kandydata na kierowcę, kwalifikacje, 

międzynarodowe dokumenty) – 7 230 spraw, 

• cofanie, zatrzymanie, skierowanie na badania i kursy kierowcy, żądania akt lub ich 

wysyłka – 1 296 spraw, 

• Ośrodki Szkolenia Kierowców (w tym: 

kontrole, zmiana danych, rejestry, 

instruktorzy, wykładowcy) – 132 

sprawy, 

• holowanie i parkowanie pojazdów – 8 

spraw, 

• umowy, porozumienia, procedury 

przetargowe, zapytania ofertowe – 6 

postępowań administracyjnych. 

 

 

 

2. Drogi publiczne  

„Strategia rozwoju Powiatu Wrzesińskiego na lata 2014 – 2020” przyjęta uchwałą 

Nr 36/VI/2015 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 21.05.2015 r., zmieniona uchwałą 

Nr 118/XIX/2016 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 02.06.2016 r. 

Cel strategiczny – Poprawa dostępności komunikacyjnej poprzez wspieranie budowy 

i modernizacji infrastruktury drogowej na terenie powiatu (na koniec 2019 roku 

zmodernizowanych 12,298 km dróg) oraz remont i budowę infrastruktury okołodrogowej, 
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w tym chodników i ścieżek pieszo-rowerowych (na koniec 2019 roku wybudowanych 1.335 

mb chodników i 352 mb ścieżek). 

Łączna długość dróg powiatowych na koniec 2019 roku – 319,555 km (288,868 km 

o nawierzchni bitumicznej). 

 

 

Inwestycje: 

 

Realizacja wydatków majątkowych 

Lp. Nazwa zadania 
Plan na 

01.01.2019 

Plan w 2019 

(po zmianach) 

Wykonanie 

(budżet powiatu) 

wydatki inwestycyjne 

1. 

Przebudowa drogi powiatowej nr 

2932P Targowa Górka - Mała 

Górka 

400 000,00 zł 400 000,00 zł 396 714,36 zł 

2. 

Instalacja radarowych 

wyświetlaczy prędkości MP-DP1 

przy drodze powiatowej nr 2904P 

w miejscowości Spławie 

25 000,00 zł 24 212,80 zł 23 985,00 zł 

3. 

Przebudowa drogi powiatowej nr 

2162P na odcinku Gutowo Małe - 

Grzybowo - budowa ciągu pieszo-

rowerowego 

100 000,00 zł 134 076,00 zł 0 zł 

4. 

Przebudowa drogi powiatowej nr 

2922P na odcinku Sokolniki - 

Szamarzewo 

750 000,00 zł 668 000,00 zł 665 621,27 zł 

Przebudowa drogi powiatowej nr 2932P Targowa Górka - Mała Górka 
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5. 

Przebudowa drogi powiatowej nr 

2907P - budowa chodnika w m. 

Orzechowo 

50 000,00 zł 50 000,00 zł 49 700,18 zł 

6. 

Przebudowa odcinka drogi 

powiatowej nr 2906P Mikuszewo - 

gr. powiatu - Pogorzelica 

300 000,00 zł 388 000,00 zł 385 998,58 zł 

7. 

Rozbudowa drogi powiatowej nr 

2937P na odcinku Sokołowo – 

Słomowo - wykonanie 

dokumentacji projektowej 

99 630,00 zł 99 630,00 zł 60 270,00 zł 

8. 
Przebudowa drogi powiatowej nr 

2159P w m. Nowy Folwark 
250 000,00 zł 233 000,00 zł 232 521,72 zł 

9. 

Przebudowa drogi powiatowej nr 

2918P - budowa chodnika w m. 

Krzywa Góra 

0 zł 90 000,00 zł 87 131,36 zł 

10. 

Przebudowa drogi powiatowej nr 

2930P Grzymysławice - 

Chwalibogowo - Osowo - 

aktualizacja dokumentacji 

projektowej 

0 zł 25 000,00 zł 24 354,00 zł 

11. 
Przebudowa chodnika w ciągu 

drogi powiatowej nr 3015P 
0 zł 261 000,00 zł 260 721,96 zł 

Razem 1 974 630,00 zł 2 372 918,80 zł 2 187 018,43 zł 

 

Zasoby finansowe wykorzystane w roku 2019: 4 543 567,19 zł, z czego 2 356 548,76 zł 

stanowiły wydatki bieżące, a 2 187 018,43 zł to wydatki inwestycyjne. 

Przebudowa drogi powiatowej nr 2922P na 
odcinku Sokolniki - Szamarzewo 

Przebudowa odcinka drogi powiatowej 
nr 2906P Mikuszewo - Pogorzelica 
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Inne zadania realizowane przez Wydział Dróg Powiatowych w roku 2019: 

1) Zadania administracyjne: 

- rozpatrywanie zgłoszeń dotyczących utrzymania dróg powiatowych – 85 spraw, 

- wydawanie zezwoleń na lokalizację zjazdów – 51 decyzji, 

- wydawanie zezwoleń na lokalizację urządzeń technicznych – 102 decyzje, 

- uzgadnianie warunków zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego – 169 spraw, 

- uzgodnienia skrzyżowań dróg powiatowych z innym drogami – 17 spraw, 

- wydawanie zezwoleń na prowadzenie robót w pasie drogowym – 132 decyzje, 

- wydawanie zezwoleń na umieszczanie urządzeń w pasie drogowym – 98 decyzji, 

- wydawanie zezwoleń na umieszczenie reklam i innych obiektów – 13 decyzji, 

- wydawanie zezwoleń na przejazdy pojazdów nienormatywnych – 27 zezwoleń, 

- wydawanie zezwoleń i opinii na prowadzenie imprez sportowych i plenerowych – 18 

spraw, 

- prowadzenie spraw w zakresie odszkodowań za szkody powstałe na drogach 

powiatowych – 27 spraw, 

- zatwierdzanie projektów zmiany organizacji ruchu – 194 sprawy (154 zmiany czasowe,  

40 zmiany stałe), 

- opiniowanie geometrii dróg w projektach budowlanych – 14 opinii, 

- regulacja gruntów zajętych pod drogi powiatowe – 101 spraw, 

- prowadzenie spraw związanych z przejazdami kolejowymi – 5 spraw, 

- prowadzenie spraw związanych z windykacją należności – 4 sprawy, 

- prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem zieleni – 55 spraw; 

 

 

2) Zadania związane z utrzymaniem dróg (łącznie 138 spraw): 

 

 

Zadanie: Plan: Wykonanie: 

- zakup materiałów do utrzymania dróg 

(znaki, grysy, emulsja, paliwo) 

313.478,00 zł 257.057,08 zł 

- zakup usług remontowych  

(remonty nawierzchni dróg m.in. remont odcinka drogi 

nr 3666P w m. Pałczyn - długość 140 mb, drogi 

nr 2933P w m. Stępocin - długość 400 mb oraz 2262P 

w m. Otoczna - długość 120 mb, chodników, 

przepustów, mostów i inne) 

694.000,00 zł 684.748,88 zł 

- zakup usług pozostałych  

(zima, równanie dróg, obsługa promu, usuwanie drzew 

i krzewów, frezowanie pni, utrzymanie rowów 

i poboczy, koszenie, sprzątanie dróg, nasadzenia) 

1.535.544,00 zł 1.382.567,30 zł 
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8) KULTURA ORAZ OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD 

ZABYTKAMI 

 

Komórki organizacyjne starostwa realizujące zadanie:  

- Wydział Promocji i Kultury - do 31.05.2019 r. 

- Wydział Promocji, Kultury i Sportu - od 01.06.2019 r. 

 

W 2019 roku w ramach działalności z zakresu upowszechniania kultury, historii 

i tradycji zrealizowano następujące działania: 

1) akademia dla szkół powiatowych w związku z obchodami 100-lecia powstania 

wielkopolskiego w powiecie wrzesińskim. Zorganizowano uroczystą akademię, która odbyła 

się w styczniu w Liceum Ogólnokształcącym;  

2) pokaz filmu dokumentalnego pt. „Miłość bezwarunkowa” połączona ze spotkaniem 

z reżyserem Rafałem Łysakiem. Wydarzenie było częścią projektu Polska Światłoczuła, który 

polega na prezentowaniu ciekawych filmów w miejscowościach pozbawionych kin. Widzów 

obowiązywały bezpłatne wejściówki; 

 

 

3) koncert kolęd Natalii Kukulskiej 

w kościele Farnym we Wrześni 

 

 

4) koncert Janusza Kasprowicza i Stanisława Marinczenko. Muzycy zaprezentowali 

publiczności utwory Włodzimierza Wysockiego, Leonarda Cohena i Toma Waitsa;  

5) Kaziuki Wileńskie. W 2019 wystąpiły Mejszagolanki z Litwy oraz Zespół Folklorystyczny 

Wielkopolanie. Jak co roku wydarzeniu towarzyszył kiermasz, na którym można było nabyć 

palmy, wiosenne i wielkanocne dekoracje, a także wędliny, pieczywo oraz sękacze;  
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6) akcja „Wywieśmy Flagi”, podczas której rozdano blisko 600 sztuk; 

7) koncert muzyki poważnej pn. „Muzyczna podróż po Europie”. Wystąpili Anna 

Alexandrowicz i Szymon Chorobiński, którzy zaprezentowali arie i pieśni w różnych 

językach, przedstawiając kolejne epoki w dziejach muzyki; 

8) wizyta przedstawicieli Val de Loire-Pologne z Francji. W 2019 przypadała 15 rocznica 

nawiązania współpracy powiatu wrzesińskiego z tym stowarzyszeniem;  

9) spotkanie upamiętniające Rzeź Wołyńską. Historyk prof. Grzegorz Motyka wygłosił 

wykład, który zwieńczyła dyskusja z udziałem pochodzących z Wołynia mieszkanek powiatu 

wrzesińskiego. W programie znalazła się również projekcja filmu Wojciecha Smarzowskiego 

„Wołyń”; 

10) w 2019 roku przypadała dwusetna 

rocznica powstania powiatu 

wrzesińskiego. Z tej okazji 

przygotowano wystawę fotograficzną, 

która zagościła na wrzesińskim rynku, 

a później trafiła do pozostałych gmin 

powiatu. 31 lipca podczas wernisażu 

we Wrześni wykład o historii powiatu 

wygłosił historyk i regionalista 

Marian Torzewski; 

 

11) w ramach obchodów dwusetlecia powiatu wrzesińskiego został zorganizowany konkurs 

„O historii powiatu wrzesińskiego” skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych; 

12) Dożynki Powiatowe odbyły się 1 września w Nekli. Tradycyjnie po uroczystej mszy 

polowej odbył się obrzęd dożynkowy w wykonaniu Zespołu Folklorystycznego 

Wielkopolanie. Jak co roku Dożynki były okazją do wyróżnień. Jedenastu osobom wręczono 

ministerialne odznaki honorowe „Zasłużony dla Rolnictwa”. Starosta wrzesiński 15 

podmiotom (osobom, firmom, organizacjom) przyznał statuetki Lidera Powiatu 

Wrzesińskiego w uznaniu za aktywność społeczną i zawodową wykraczającą poza 

podstawowe obowiązki w obszarze m.in. gospodarki, rolnictwa i spraw społecznych. Za 

szczególne zasługi przyznano również jedno wyróżnienie specjalne. Dożynkom towarzyszyły 

liczne atrakcje, m.in. loteria fantowa, konkurs ekologiczny, wystawa rolnicza, degustacje, 

strefa dla dzieci, a także stoiska promocyjne i handlowe. Oprócz Wielkopolan wystąpiła 

Orkiestra Dęta Nekielskiego Ośrodka Kultury oraz gwiazda imprezy, zespół Lady Pank; 

13) wizyta delegacji z partnerskiego Rejonu Smolewicze na Białorusi, która gościła 

w powiecie wrzesińskim między 30 sierpnia a 3 września. W programie wizyty, obok rozmów 

o dalszym rozwoju partnerstwa odbyły się wizyty w powiatowych jednostkach – Centrum 

Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii oraz Szpitalu Powiatowym; 
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14) Powiatowe Święto Smaków – impreza popularyzująca lokalne produkty spożywcze oraz 

domową kuchnię regionalną połączona z warsztatami kulinarnymi; 

15) w związku z Narodowym Świętem Niepodległości odbyła się akcja „Jestem patriotą”. 

Uczniowie powiatowych szkół, a także podopieczni warsztatów terapii zajęciowej 

i środowiskowych domów samopomocy z terenu powiatu przygotowali wspólnie 500 

biało czerwonych kokard, które 11 listopada zostały rozdane uczestnikom wrzesińskich 

uroczystości niepodległościowych; 

16) projekt „Aktywny senior”, realizowany od ponad 10 lat. Polega na wymianie osób 

starszych z powiatu wrzesińskiego i partnerskiego powiatu Wolfenbüttel w Niemczech. 

7 marca we Wrześni odbyło się spotkanie starosty wrzesińskiego z przedstawicielem 

niemieckiej grupy seniorów, natomiast we wrześniu 2019 grupa „Aktywnych seniorów” 

z powiatu wrzesińskiego gościła w Wolfenbüttel. W programie wizyty znalazły się: spotkanie 

ze starostą powiatu Wolfenbüttel, zwiedzanie miasta i okolicy czy międzypokoleniowe 

warsztaty;  

 

 

17) wizyta grup z Gruzji, wśród 

których był kwartet ANETI. 

Spotkanie służyło popularyzacji 

gruzińskiej muzyki ludowej; 

 

 

18) wizyta studyjna grupy z Ukrainy. W listopadzie odwiedzili Starostwo Powiatowe oraz 

jednostki organizacyjne. Grupa przyjechała na zaproszenie Fundacji Edukacja dla Demokracji 

w ramach projektu, którego partnerem było stowarzyszenie Echo Pyzdr; 

19) uroczystość upamiętniająca zakończenie II wojny światowej; 

20) w ramach działalności na rzecz kombatantów zorganizowano coroczne spotkanie oraz 

współorganizowano wyjazd do Muzeum Powstania Warszawskiego; 

21) w ramach mecenatu nad przedsięwzięciami kulturalnymi, wśród wydarzeń, które wsparto 

organizacyjnie lub finansowo w 2019 roku należy wymienić m.in.: 

• Grzybowski Turniej Wojów, 

• koncert charytatywny „Nie rezygnujemy z marzeń”, 

• Festiwal Piosenki Biesiadnej i Ludowej, 

• odsłonięcie pomnika Powstańców Wielkopolskich w Orzechowie, 

• wyjazd reprezentacji Hufca ZHP Września po Betlejemskie Światło Pokoju, 

• Raport z Fotografii – wernisaż wystawy przygotowanej przez wrzesińskich 

policjantów w Muzeum Regionalnym, 

• Jubileusz 10-lecia Teatru Otczapy. 
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W ramach działalności kulturalnej zamawiano wydawnictwa książkowe: publikację 

o powstaniu wielkopolskim z informacją o powiecie wrzesińskim pt. „Nasze Powstanie” oraz 

publikację „Gdybym mógł…” Wojciecha Kościelskiego.  

Łącznie na działania z zakresu kultury w roku 2019 wydatkowano środki w wysokości 

319.558,44 zł. 

 

Biblioteka Powiatowa 

W 2019 roku kontynuowano zadanie polegające na prowadzeniu powiatowej biblioteki 

publicznej dla powiatu wrzesińskiego na podstawie uchwały nr 202/XXXII/2009 Rady 

Powiatu we Wrześni z dnia 29 października 2009 r. w sprawie powierzenia Gminie Września 

wykonywania zadania publicznego - organizacji i prowadzenia powiatowej biblioteki 

publicznej. Podstawą do udzielenia dotacji jest Porozumienie z dnia 13 września 2012 roku. 

Na jego podstawie w 2019 roku przekazano Gminie Września 55.000,00 zł. Środki 

wydatkowano m.in. na: 

a) gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych dla potrzeb 

informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych, zwłaszcza dotyczących wiedzy 

o naszym regionie oraz dokumentujących jego dorobek kulturalny, naukowy 

i gospodarczy, 

b) pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznego, organizowanie 

obiegu wypożyczeń międzybibliotecznych, opracowywanie i publikowanie bibliografii 

regionalnych, a także innych materiałów informacyjnych i charakterze regionalnym, 

c) udzielanie bibliotekom z terenu powiatu wrzesińskiego pomocy instrukcyjno-

metodycznej i szkoleniowej, 

d) sprawowanie nadzoru merytorycznego z zakresu realizacji przez gminne biblioteki 

publiczne zadań. 

 

Opieka nad zabytkami 

Powiat Wrzesiński realizuje Powiatowy Program Opieki nad Zabytkami Powiatu 

Wrzesińskiego na lata 2018-2021. Dokument ten opisuje m.in. uwarunkowania prawne 

ochrony zabytków, spójność programu z innymi strategicznymi dokumentami Powiatu 

Wrzesińskiego, zasoby i stan zachowania dziedzictwa i krajobrazu kulturowego powiatu, 

a także kierunki realizacji programu.  

Pierwszym z kierunków działania realizowanych w 2019 roku było prowadzenie prac 

konserwatorskich, restauratorskich i budowlanych przy obiektach zabytkowych oraz 

udzielanie na wniosek zainteresowanych podmiotów dotacji celowych. Z budżetu Powiatu 

Wrzesińskiego dotacje na prace przy zabytkach udzielane są na podstawie Uchwały 

nr 240/XXXV/2005 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 17.11.2005 r. w sprawie udzielania 

dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym 

do rejestru zabytków oraz Uchwałą nr 289/XLV/2018 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 

20.06.2018 r. zmieniającą termin składania wniosków. W 2019 roku Powiat Wrzesiński 

wsparł 6 zadań na łączną kwotę 60.000,00 zł: 
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1) Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny 

w Pyzdrach na prace przy XIV-wiecznym zespole poklasztornym w Pyzdrach 

Celem zadania było zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego XIV-wiecznego 

zespołu poklasztornego w Pyzdrach poprzez odtworzenie pierwotnego wejścia do klasztoru 

pofranciszkańskiego od strony zachodniej z remontem części pomieszczeń piwnicznych. Na 

podstawie umowy nr NP.4/Z/2019 z dnia 4 kwietnia 2019 r. Powiat Wrzesiński przeznaczył 

na ten cel środki w wysokości 10.000,00 zł. 

2) Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa 

w Grabowie Królewskim na prace konserwatorskie przy obrazie Świętej Jadwigi i ramie 

ze zwieńczenia ołtarza głównego w kościele parafialnym pw. NSPJ w Grabowie 

Królewskim 

Celem zadania pn.: Prace konserwatorskie 

przy obrazie Świętej Jadwigi i ramie ze 

zwieńczenia ołtarza głównego w kościele 

parafialnym pw. NSPJ w Grabowie 

Królewskim była pełna konserwacja 

zabytku. Na podstawie umowy nr 

NP.3/Z/2019 z dnia 12 marca 2019 r. Powiat 

Wrzesiński przeznaczył na ten cel środki w 

wysokości 10.000,00 zł. 

 

 

3) Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa 

w Węgierkach na renowację trzeciego okna witrażowego w kościele parafialnym 

Celem zadania pn.: Renowacja trzeciego okna witrażowego w kościele pw. Najświętszego 

Serca Pana Jezusa w Węgierkach była kontynuacja rozpoczętych prac w 2016 roku, kiedy 

parafia z środków własnych dokonała naprawy pierwszego okna. Na podstawie umowy 

nr NP.1/Z/2019 z dnia 30 stycznia 2019 r. Powiat Wrzesiński przeznaczył na ten cel środki w 

wysokości 10.000,00 zł. 

 

4) Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Krzyża we Wrześni na ułożenie 

ścieżki procesyjnej wokół drewnianego kościoła pw. św. Krzyża we Wrześni 

Celem zadania była rewitalizacja otoczenia odrestaurowanego drewnianego kościoła pw. 

św. Krzyża we Wrześni poprzez ułożenie ścieżki procesyjnej wokół kościoła. Na podstawie 

umowy nr NP.5/Z/2019 z dnia 16 maja 2019 r. Powiat Wrzesiński przeznaczył na ten cel 

środki w wysokości 10.000,00 zł. 
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5) Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Andrzeja Apostoła w Nekli na prace 

konserwatorskie zespołu witraży kościoła parafialnego 

Celem zadania pn.: Prace konserwatorskie 

zespołu witraży kościoła parafialnego pw. 

św. Andrzeja Apostoła w Nekli – witraże 

figuralne w kaplicy NSPJ (kaplica 

kolatorska) była renowacja witraży, 

wykonana w Monachium na przełomie 

XIX i XX w. Na podstawie umowy nr 

NP.2/Z/2019 z dnia 5 lutego 2019 r. 

Powiat Wrzesiński przeznaczył na ten cel 

środki w wysokości 10.000,00 zł. 

 

6) Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Marcina Biskupa w Kaczanowie 

na prace konserwatorskie przy dachu oraz elewacji kościoła parafialnego w Kaczanowie 

Celem zadania pn.: Prace 

konserwatorskie przy dachu i 

elewacji kościoła parafialnego 

w Kaczanowie było konieczne 

podjęcie prac przy dachu i 

elewacji ze względu na zły 

stan zachowania warstwy 

impregnującej drewno. Na 

podstawie umowy nr 

NP.6/Z/2019 z dnia 23 maja 

2019 roku Powiat Wrzesiński 

przeznaczył na ten cel środki 

w wysokości 10.000,00 zł.  

 

Drugim kierunkiem realizowanym od 2014 roku jest umieszczanie w uzgodnieniu 

z Wielkopolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków na obiektach zabytkowych 

nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków specjalnego znaku informującego, iż obiekt 

ten podlega ochronie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury z dnia 9 lutego 2004 roku. 

Charakterystyczny biało niebieski emblemat znany jest na całym świecie. Powiat Wrzesiński 

oznakował już ponad 130 zabytkowych obiektów.  

 

Powiat Wrzesiński w 2019 roku upowszechniał wiedzę o zasobach kulturowych 

i przyrodniczych powiatu oraz jego walorach turystycznych na stronie internetowej powiatu 

oraz innych mediach. W Biuletynie Informacyjnym Powiatu Wrzesińskiego „Przegląd 

Powiatowy” prócz informacji dotyczących bezpośrednio prac przy zabytku zamieszczano 

również dwa cykle tematycznych artykułów. Pierwszym z nich była „Turystyka”, która 
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w formie wycieczki opisuje wiele miejsc na mapie powiatu, będących pod ochroną 

konserwatorską. Cykl „O konfliktach z prawem mieszkańców Wrześni i powiatu 

wrzesińskiego w czasach zaboru pruskiego i II Rzeczypospolitej” opowiadał m.in. 

o wrzesińskim więzieniu czy policji i sądzie we Wrześni. Starostwo Powiatowe we Wrześni 

w 2019 roku rozpowszechniało kolorowankę dla najmłodszych. Wśród obrazków do 

pomalowania znajdowały się charakterystyczne zabytkowe obiekty z terenu powiatu 

wrzesińskiego m.in.: pałac w Kołaczkowie oraz kościół w Nekli.  

 

Kolejnym sposobem na krzewienie wiedzy o zabytkach i zasobach kulturowych jest 

organizacja wydarzeń w zabytkowym wnętrzu kościoła poewangelickiego w Miłosławiu. 

W 2019 roku w Powiatowej Scenie Kultury ZAMKOWA (obecna nazwa zabytku), 9 lutego 

odbył się koncert piosenek Włodzimierza Wysockiego, Leonarda Cohena i Toma Waitsa 

w wykonaniu Janusza Kasprowicza i Stanisława Marinczenko. Bezpłatne wydarzenie cieszyło 

się bardzo dużym zainteresowaniem - uczestniczyło ok. 150 osób. 

 

 

9) KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA 

 

Kultura fizyczna 

Program Rozwoju i Wsparcia Sportu w Powiecie Wrzesińskim - Uchwała 

nr 218/XXXV/2013 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 28 listopada 2013 r. 

 

Komórki organizacyjne starostwa oraz jednostki organizacyjne powiatu realizujące 

zadanie:  

- Wydział Edukacji Starostwa Powiatowego we Wrześni - do 31.05.2019 r. 

- Wydział Promocji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego we Wrześni – od 01.06.2019 r. 

- Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza we Wrześni,  

- Zespół Szkół Politechnicznych we Wrześni,  

- Zespół Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni,  

- Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni,  

- Zespół Szkół Specjalnych we Wrześni. 

 

Główne działania w ramach popularyzacji kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży 

w roku 2019: 

1. Granty sportowe: 

a) od stycznia do czerwca kontynuowano umowy zawarte w 2018 na rok szkolny 

2018/19, których przedmiotem były zajęcia sportowe w ramach zajęć dodatkowych 

dla dzieci i młodzieży. W tym okresie zrealizowano 55 umów; 
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b) w 2019 zawarto 56 umów na prowadzenie zajęć sportowych z dziećmi i młodzieżą w 

roku szkolnym 2019/2020. Zajęcia realizowane były w takich dyscyplinach 

sportowych jak piłka nożna, szachy, lekkoatletyka, piłka siatkowa, koszykówka, tenis 

stołowy, taekwondo, badminton, unihokej. 

2. Stypendia za wybitne osiągnięcia sportowe oraz nagrody za osiągnięcia w działalności 

sportowej. Wyróżnienie finansowe przyznano 126 osobom. 

3. W 2019 we Wrześni powstała szkółka kolarska. Przy udziale powiatu wrzesińskiego 

zakupiono 15 rowerów służących dzieciom 

i młodzieży. Młodzież bierze udział w 

zawodach i wyścigach pod nadzorem 

wykwalifikowanego trenera. Szkółka 

działa przy uczniowskim klubie 

sportowym, zajęcia w 2019 realizowano w 

Zespole Szkół Zawodowych nr 2. Projekt 

jest kontynuowany. 

 

 

4. W okresie od czerwca do grudnia zrealizowano lub współorganizowano następujące 

imprezy sportowe: 

1) V Bieg im. Bohaterów Powstania 

Wielkopolskiego,  

2) Powiatowa Strefa Sportu -  zawody sportowe 

dla dzieci, organizowane przy biegach z cyklu 

Grand Prix Powiatu Wrzesińskiego, które 

odbyły się w 5 gminach, 

3) wsparcie Turnieju OPEN Tenisa Ziemnego 

oraz XVII Mistrzostw Polski Domów Dziecka 

w Unihokeju, 

4) Otwarty Bieg Przełajowy Pętla Chlebowska. 

 

Łącznie na zadania z zakresu kultury fizycznej w 2019 wydatkowano środki 

w wysokości 245.638,95 zł. 

 

Turystyka  

W roku 2019 w ramach działalności na rzecz turystyki powiat wrzesiński, poprzez 

członkostwo i współpracę w klastrze turystycznym „Szlak Piastowski w Wielkopolsce”, 

promował wydarzenia, które Stowarzyszenie realizowało w naszym powiecie. Ponadto 

upowszechniano mapę turystyczną powiatu wśród mieszkańców, a poprzez przygotowanie 

materiałów promocyjnych dotyczących turystyki w „Przeglądzie Powiatowym” zachęcano do 

odwiedzania różnych zakątków powiatu. Promowano, wspierano oraz współorganizowano 

przedsięwzięcia turystyczno-krajoznawcze które inicjowały m.in. organizacje pozarządowe.

Powiatowa Strefa Sportu w Pyzdrach 
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10)  PROMOCJA POWIATU 

 

Komórki organizacyjne starostwa realizujące zadanie: 

- Wydział Promocji i Kultury - do 31.05.2019 r., 

- Wydział Promocji, Kultury i Sportu - od 01.06.2019 r.  

 

Powiat Wrzesiński przygotowuje i uczestniczy w szeregu przedsięwzięć mających na celu 

promocję działalności jednostek organizacyjnych, organizacji pozarządowych oraz wydarzeń 

lokalnych adresowanych do zróżnicowanych grup wiekowych. W tym celu w roku 2019 

realizowano następujące działania: 

 

 

1) wydawanie Przeglądu Powiatowego. W 

2019 roku wydano 22 numery biuletynu 

„Przegląd Powiatowy” 

 

 

2) zlecanie materiałów radiowych i telewizyjnych służących informowaniu mieszkańców 

o bieżących sprawach powiatu, 

3) Gala z okazji 20-lecia Samorządu Powiatu Wrzesińskiego, 

4) Niedziela z Powiatem 

 

 

 

 

 

 

 

5) Dzień Dziecka, 
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6) konkurs Lider Wolontariatu służący popularyzacji bezinteresownej działalności 

mieszkańców i pomocy innym, 

7) Targi Rolnicza Jesień 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8) Mikołajki i Boże Narodzenie (wystrój świąteczny, kartki), 

9) wykonanie i zakup materiałów promocyjnych, 

10) współorganizacja działań realizowanych m.in. przez organizacje pozarządowe, 

przedsiębiorstwa, służby i straże, 

11) działalność informacyjno-promocyjna na stronie internetowej i portalach 

społecznościowych. 

W 2019 roku wspierano wydarzenia promocyjne na terenie wrzesińskiego, m.in.: 

a) III Forum Gospodarcze Wielkopolskich Przedsiębiorców, 

b) Powiatowy Dzień Strażaka, 

c) Powiatowe Święto Policji. 

Ponadto zlecano realizację materiałów informacyjnych dotyczących inwestycji w ramach 

budżetu obywatelskiego, wykonywano również coroczne dekoracje świąteczne.  

 

Na zadania z zakresu promocji wydatkowano środki na poziomie 436.535,03 zł. 

 

11) GEODEZJA, KARTOGRAFIA I KATASTER 

Częściowo zadania wskazane są w Strategii Rozwoju Powiatu Wrzesińskiego na lata 2014-

2020. 

 

Komórki organizacyjne starostwa oraz jednostki organizacyjne powiatu realizujące 

zadanie:  

- Referat Geodezji i Kartografii – do dnia 31.05.2019 r., 

- Wydział – Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej  

– od dnia 01.06.2019 r. 
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Najważniejsze informacje dotyczące realizacji zadania w 2019 r.: 

• wydane decyzje – 6, 

• narady koordynacyjne – 549, 

• zmiany/wnioski/pisma dotyczące ewidencji gruntów i budynków – 10 319, 

• zgłoszenia prac geodezyjnych – 3 005, 

• udostępnianie zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 2 257, 

• przyjmowanie do zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 2 636. 

 

Wydział – Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w roku 

2019 realizował następujące zadania: 

1. 30 lipca 2019 roku odbył się odbiór ostatniego etapu prac projektu współfinansowanego 

przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 pod nazwą: 

„Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych 

opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w powiatowym zasobie 

geodezyjnym i kartograficznym oraz ich udostępnienie za pomocą e-usług w powiecie 

wrzesińskim”. W ramach projektu zostały wykonane prace - założenie bazy GESUT 

(geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu) oraz bazy BDOT500 (baza danych obiektów 

topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań 

kartograficznych w skalach 1:500–1:5000) dla 30 obrębów gminy Września (Białężyce, 

Bierzglinek, Broniszewo, Gonice, Goniczki, Grzybowo, Gulczewko, Gulczewo, Kaczanowo, 

Kawęczyn, Kleparz, Marzenin, Noskowo, Nowy Folwark, Obłaczkowo, Osowo, Ostrowo 

Szlacheckie, Otoczna, Psary Małe, Przyborki, Radomice, Sędziwojewo, Słomowo, 

Sobiesiernie, Sokołowo, Sołeczno, Stanisławowo, Strzyżewo, Węgierki i Wódki). Pozostałe 

obręby gminy Września posiadają założone przedmiotowe bazy. Koszty zadania łącznie: 527 

356,75 zł w tym dotacja: 448 253,24 zł, oraz środki własne 79 103,51 zł. 

2. 15 listopada 2019 r. dokonano odbioru prac geodezyjno-kartograficznych polegających na 

przetworzeniu do postaci elektronicznej dokumentów powiatowego zasobu geodezyjnego 

i kartograficznego, ich zaewidencjonowaniu (nadaniu numeracji zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa i zasilenie powiatowej bazy danych) oraz wprowadzeniu do bazy mapy 

numerycznej jako zasięgi zasobu geodezyjnego dla wskazanej w warunkach technicznych 

dokumentacji dla obszaru miasta Września. Koszty zadania łącznie: 99 507,00 zł. Płatne 

w całości z dotacji Wojewody Wielkopolskiego. 

3. 20 listopada 2019 r. dokonano odbioru prac geodezyjno-kartograficznych polegających na 

utworzeniu bazy danych obiektów topograficznych (BDOT500) oraz inicjalnej bazy danych 

infrastruktury informacji przestrzennej w zakresie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia 

terenu (GESUT) poprzez wprowadzenie brakujących elementów oraz atrybutów na podstawie 

materiałów zgromadzonych w PZGIK na obszarze obrębów ewidencyjnych Czeszewo 

i Orzechowo oraz Lipie w gminie Miłosław. Koszty zadania łącznie: 55 350,00 zł. Płatne 

w całości z dotacji Wojewody Wielkopolskiego. 
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12) GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI 

 

Komórki organizacyjne starostwa oraz jednostki organizacyjne powiatu realizujące 

zadanie: 

- Wydział Geodezji, Kartografii i Nieruchomości do 31.05.2019 r., 

- Wydział Nieruchomości Starostwa Powiatowego we Wrześni – od 01.06.2019 r. 

 

Budżet w 2019 roku: 

1. Skarb Państwa:  

a) wydatki: 158 645,52 zł, 

b) dochody: 1 773 490,80 zł. 

 

2. Powiat:  

a) wydatki: 117 642,12 zł, 

b) dochody: 1 668 629,27 zł. 

 

Ilość spraw wszczętych w Wydziale w 2019 roku – 741: 

• Skarb Państwa – 573, 

• Powiat – 168. 

 

Ilość pism wychodzących z Wydziału w 2019 roku – 4 855. 

 

SKARB PAŃSTWA  

1) Powierzchnia zasobu nieruchomości: 692 ha. 

2) Sprzedaż nieruchomości: 

• Sprzedaż prawa własności gruntu Skarbu Państwa na rzecz użytkownika wieczystego 

(Września działki nr 3776/9, 4456/2 o łącznej powierzchni 

0,4248 ha) – 237 166,00 zł, 

• Sprzedaż prawa własności gruntu Skarbu Państwa (Kaczanowo działka nr 239/5 

o powierzchni 0,0014 ha) – 1 012,29 zł. 

3) Nieodpłatne przekazanie gruntu Skarbu Państwa na rzecz Gminy Nekla (Zasutowo 

działki nr 177/8, 178/8, 179/2, 190/4, 184/10, 184/12 o łącznej powierzchni 0,2806 

ha). 

4) Użytkowanie wieczyste: 

• 259 działek o łącznej powierzchni 90,2452 ha oddanych w odpłatne użytkowanie 

wieczyste, 
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• 403 działki o łącznej powierzchni 196,0492 ha oddanych w nieodpłatne użytkowanie 

wieczyste, 

• 68 użytkowników wieczystych, 

• dochód: 1 186 351,28 zł. 

• Ilość wydanych decyzji (w ramach realizacji zadań zleconych z administracji 

rządowej): 52. 

• Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele 

mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów: 

 ilość nieruchomości podlegających przekształceniu: 48, 

 ilość wydanych zaświadczeń: 502. 

 

POWIAT  

1) Powierzchnia zasobu nieruchomości: 326,0921 ha. 

2) Powierzchnia dróg powiatowych o uregulowanym stanie prawnym: 273,7948 ha. 

3) Powierzchnia zasobu nieruchomości będących w posiadaniu jednostek 

organizacyjnych powiatu: 14,8091 ha.  

4) Sprzedaż nieruchomości: 

Sprzedaż 21 działek położonych w Bierzglinku, gmina Września, przeznaczonych pod 

tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – dochód: 1 537 083,00 zł 

5) Użytkowanie wieczyste: 

• 3 działki będące własnością Gminy Września w użytkowaniu wieczystym 

Powiatu Wrzesińskiego,  

• udział 1/8 w działkach nr 1515/7 i 1515/8 o łącznej powierzchni 0,0643 ha 

oddany w odpłatne użytkowanie wieczyste (1 użytkownik wieczysty, dochód: 

382,39 zł). 
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6) Nieodpłatne nabycie przez Powiat Wrzesiński od Krajowego Ośrodka Wsparcia 

Rolnictwa Oddziału Terenowy w Poznaniu 35 działek ewidencyjnych położonych na 

terenie miejscowości Kołaczkowo, Żydowo, Zieliniec, Gorazdowo, gmina 

Kołaczkowo, o łącznej powierzchni 5,1620 ha, przeznaczonych pod tereny dróg 

powiatowych oraz tereny dróg publicznych klasy lokalnej, znajdujących się 

w przebiegu byłej kolejki wąskotorowej, przy pasie drogowym dróg powiatowych 

nr 2917P (Gozdowo – Kołaczkowo) i nr 2915P (Żydowo – Szamarzewo), w celu 

przeznaczenia ich pod tereny dróg powiatowych. 

 

 

13) ADMINISTRACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA 

 

Komórka organizacyjna starostwa realizujące zadanie:  

- Wydział Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego we Wrześni. 

 

Najważniejsze informacje dotyczące realizacji zadania w 2019 r.: 

1) wydano 1127 pozwoleń na budowę, 

2) przyjęto 607 zgłoszeń robót budowlanych, 

3) uzgodniono lokalizację inwestycji celu publicznego oraz projekty miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego – 18 spraw, 

4) udzielono zgodę na odstępstwo od warunków technicznych – 4 sprawy, 

5) zaopiniowano wnioski w zakresie budowy dróg publicznych – 5 spraw, 

6) wydano 488 zaświadczeń o samodzielności lokali, 

7) udzielono odpowiedzi na wnioski z zakresu informacji publicznej oraz przygotowano 

wyjaśnienia z zakresu spraw prowadzonych przez Wydział – 76. 

 

 

14) GOSPODARKA WODNA 

Wraz z wejściem w życie ustawy Prawo wodne z dnia 20.07.2017 r., 

tj. od 1.01.2018 r. kompetencje z zakresu pozwoleń wodnoprawnych przejęło Państwowe 

Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. 

 

 



str. 74 
 

15) OCHRONA ŚRODOWISKA I PRZYRODY 

 

Program ochrony środowiska dla Powiatu Wrzesińskiego na lata 2017-2020, przyjęty 

uchwałą nr 253/XXXIX/2017 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. 

Komórki organizacyjne starostwa realizujące zadanie:  

- Referat Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego we Wrześni, 

- Geolog Powiatowy. 

 

Najważniejsze informacje dotyczące realizacji zadania w 2019 r.: 

1) w ramach prowadzonej edukacji ekologicznej: 

a) przeprowadzono akcję „Drzewko za 

elektrośmieci”, 

b) zorganizowano wystąpienia proekologiczne 

podczas Targów Rolnicza Jesień, 

d) przeprowadzono konkursy ekologiczne, 

2) na podstawie ustawy o ochronie przyrody 

wydano 112 zezwoleń na wycinkę drzew oraz 

prowadzono rejestr zwierząt podlegających 

ograniczeniom na podstawie przepisów UE, 

3) w zakresie emisji do środowiska:  

a) przyjęto zgłoszenia instalacji wytwarzających 

pola elektromagnetyczne – 36 spraw, 

b) wydano pozwolenia na wytwarzanie odpadów oraz na emisję pyłów i gazów do 

powietrza – 20 postępowań, 

c) ustalano dopuszczalny poziom hałasu – 3 postępowania, 

d) prowadzono 2 sprawy w zakresie handlu uprawnieniami do emisji, 

4) wydano decyzje na gospodarowanie odpadami – 14 postępowań, 

5) opiniowano programy ochrony powietrza, 

6) w ramach powyższych zadań udzielono informacji publicznej oraz informacji o środowisku 

– 51 wniosków, 

7) z zakresu spraw wynikających z ustawy Prawo geologiczne i górnicze: 

a) zatwierdzono projekty prac hydrogeologicznych – 19 postępowań, 

b) przyjęto dokumentację hydrogeologiczną lub dodatek do dokumentacji 

hydrogeologicznej – 4 postępowania, 

c) zaopiniowano projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  – 7 spraw, 

d) zaopiniowano rozdysponowanie nieruchomości – 8 spraw, 

e) ustalano zasoby złóż, wygaszono koncesje i zatwierdzono projekty prac geologicznych 

w celu poszukiwania i rozpoznawania złóż kruszyw naturalnych – 3 sprawy, 

f) przyjęto informacje do archiwum geologicznego – 39 spraw. 

Akcja "Drzewko za elektrośmieci" 
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16) ROLNICTWO, LEŚNICTWO I RYBACTWO ŚRÓDLĄDOWE 

 

Komórka organizacyjna starostwa realizujące zadanie: 

- Referat Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego we Wrześni. 

 

Najważniejsze informacje dotyczące realizacji zadania w 2019 r.: 

ROLNICTWO 

1) w zakresie funkcjonowania spółek wodnych:  

a) udzielono dotacji na bieżące utrzymanie urządzeń wodnych na kwotę 44 980,32 zł, 

b) wprowadzono nowe zasady udzielania dotacji na bieżące utrzymanie urządzeń wodnych 

na rok 2019, 

c) sprawowano nadzór nad działalnością spółek w zakresie podejmowanych uchwał, 

– łącznie 15 spraw, 

2) zakupiono i przekazano kołom pszczelarskim (we Wrześni, Kołaczkowie, Pyzdrach, Nekli 

i Miłosławiu) 95 kg węzy pszczelej (o wartości 4999,85 zł) na rozwój rodzin pszczelich, 

3) prowadzono postępowania w zakresie ustalenia kierunków rekultywacji oraz zatwierdzono 

rekultywację terenów niekorzystnie przekształconych w wyniku prowadzonej działalności 

gospodarczej – łącznie 8 spraw, 

4) w zakresie ochrony gruntów rolnych uzgadniano projekty decyzji o warunkach zabudowy 

oraz przeprowadzono postępowania związane z wyłączeniem gruntów z produkcji 

rolniczej – łącznie 615 spraw. 

 

 

LEŚNICTWO I ŁOWIECTWO 

1) w ramach nadzoru nad lasami prywatnymi oraz z zakresu zadań wynikających z prawa 

łowieckiego przeprowadzono 38 postępowań oraz realizowano zadania związane 

z nawałnicą w roku 2017 – 65 spraw, 

2) przekazywano ekwiwalenty wypłacane z tytułu zalesienia gruntów rolnych, 

3) wydano 791 zaświadczeń ustalających czy działki ewidencyjne znajdują się 

w uproszczonych planach urządzania lasu. 

 

RYBACTWO ŚRÓDLĄDOWE 

1) współpracowano ze Społeczną Strażą Rybacką w zakresie realizowanych przez Straż zadań 

oraz wydano 130 kart wędkarskich. 
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17) PORZĄDEK PUBLICZNY I BEZPIECZEŃSTWO OBYWATELI 

 

Zadanie to realizowane jest na podstawie opracowanego programu pod nazwą „Program  

zapobiegania  przestępczości  oraz  porządku  publicznego  i  bezpieczeństwa obywateli 

w  powiecie  wrzesińskim”. 

 

Komórka organizacyjna starostwa realizująca zadanie:  

- Referat Bezpieczeństwa Starostwa Powiatowego we Wrześni. 

 

Na terenie powiatu wrzesińskiego wyodrębnione zostało pięć jednostek organizacyjnych 

Policji: Komenda Powiatowa Policji we Wrześni oraz cztery podległe posterunki 

w Miłosławiu, Nekli, Kołaczkowie i Pyzdrach. Nad bezpieczeństwem naszych mieszkańców 

czuwa łącznie 130 policjantów oraz 23 pracowników Policji. W dyspozycji funkcjonariuszy 

jest 17 radiowozów oznakowanych oraz 8 nieoznakowanych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posterunek Policji w Miłosławiu Posterunek Policji w Pyzdrach 

Komenda Powiatowa Policji we 
Wrześni 
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W ramach poprawy bezpieczeństwa obywateli i zapewnienia porządku publicznego 

w 2019 r. zrealizowano następujące zadania i przedsięwzięcia: 

• Udzielono wsparcia finansowego KPP we Wrześni z przeznaczeniem na 

dofinansowanie zadania pn. „Naprawa poszycia dachowego pokrywającego 

budynek Posterunku Policji w Miłosławiu przy ul. Pałczyńskiej 3”; 

• Współorganizowano z KP PSP we Wrześni narady i warsztaty szkoleniowe, 

Powiatowy Turniej Wiedzy Pożarniczej Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych oraz 

obchody Powiatowego Dnia Strażaka. Wspólnie z Komendą Powiatową Policji we 

Wrześni współorganizowano w powiecie debaty społeczne celem rozpoznania 

zagrożeń jak również inne akcje prewencyjno-szkoleniowe skierowane do dzieci  

i młodzieży, współorganizowano Powiatowy Dzień Policji, współorganizowano 

Mistrzostwa Polski w Siatkówce Plażowej Strażaków. W trakcie akcji „Niedziela  

z Powiatem” zakupiono usługę polegającą na edukacji w zakresie bezpieczeństwa  

w ruchu drogowym, podczas której mieszkańcy powiatu w sposób bezpieczny 

mogli osobiście doświadczyć skutki dachowania pojazdu oraz działających sił 

podczas zderzenia czołowego pojazdów i jakie znaczenie ma prawidłowe zapięcie 

pasów bezpieczeństwa; 

• Zapewniono obsługę administracyjno-biurową Komisji Bezpieczeństwa 

i Porządku. W roku 2019 odbyły się dwa posiedzenia Komisji; 

• Partycypowano w kosztach bieżącego utrzymania monitoringu wizyjnego miasta 

Września; 

• W ramach współorganizacji wraz KPP we Wrześni zakupiono nagrody dla 

zwycięzców eliminacji powiatowych organizowanego konkursu przez KPP we 

Wrześni „Patrol Roku 2019” oraz „Dzielnicowy Roku 2019”.  

 

Ogólny koszt poniesionych wydatków: 91.255,72 zł. 

 

 

Posterunek Policji w Nekli Posterunek Policji w Kołaczkowie 
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18) OCHRONA PRZECIWPOWODZIOWA, W TYM WYPOSAŻENIE I 

UTRZYMANIE POWIATOWEGO MAGAZYNU 

PRZECIWPOWODZIOWEGO, PRZECIWPOŻAROWA I 

ZAPOBIEGANIE INNYM NADZWYCZAJNYM ZAGROŻENIOM 

ŻYCIA I ZDROWIA LUDZI ORAZ ŚRODOWISKA 

 

Zadanie to realizowane jest w oparciu o Plan Zarządzania Kryzysowego Powiatu 

Wrzesińskiego. 

 

Komórka organizacyjna starostwa realizujące zadanie:  

- Referat Bezpieczeństwa Starostwa Powiatowego we Wrześni. 

 

Struktury ochrony przeciwpożarowej powiatu wrzesińskiego podejmujące interwencje 

to:  

Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza 

oraz Jednostki Ochotniczych Straży 

Pożarnych włączone do Krajowego 

Systemu Ratowniczo – Gaśniczego 

(KSRG), jak również spoza 

systemu.  

 

 

 

Na terenie powiatu wrzesińskiego znajduje się 12 jednostek ochotniczych straży 

pożarnych włączonych do KSRG: 

• OSP  Węgierki  - Gmina Września, 

• OSP Kaczanowo  - Gmina Września, 

• OSP Gozdowo  - Gmina Września, 

• OSP Miłosław   - Gmina Miłosław 

• OSP Czeszewo  - Gmina Miłosław, 

• OSP Orzechowo - Gmina Miłosław, 

• OSP Nekla   - Gmina Nekla, 

• OSP Kołaczkowo  - Gmina Kołaczkowo, 

• OSP Borzykowo  - Gmina Kołaczkowo, 

• OSP Pyzdry   - Gmina Pyzdry, 

• OSP Pietrzyków  - Gmina Pyzdry, 

• OSP Lisewo  - Gmina Pyzdry. 

Komenda Powiatowej Straży 
Pożarnej we Wrześni 
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Spoza sytemu znajduje się 15 jednostek terenowych OSP oraz  jedna zakładowa OSP. 

Podział tych jednostek przedstawia się następująco: 

• OSP Marzenin, 

• OSP Września, 

• OSP Targowa Górka, 

• OSP Białe Piątkowo, 

• OSP Wszembórz, 

• OSP Zieliniec, 

• OSP Gorazdowo, 

• OSP Gałęzewice,  

• OSP Sokolniki, 

• OSP Ruda Komorska, 

• OSP Tarnowa, 

• OSP Ciemierów, 

• OSP Rataje, 

• OSP Wrąbczynek, 

• OSP Mikuszewo, 

• ZOSP OZPS Orzechowo. 

 

W ramach tego obszaru działań zrealizowano następujące zadania i przedsięwzięcia: 

• Opłacono abonament usługi powiatowego systemu ostrzegania i alarmowania 

ludności BLISKO SISMS, przeprowadzono prace konserwacyjne systemu 

antenowego dla potrzeb PCZK, zorganizowano naradę szkoleniową dla służb, 

inspekcji i straży biorących udział w działaniach związanych z zarządzaniem 

kryzysowym; 

• Opłacono wynagrodzenie dla magazyniera Powiatowego Magazynu 

Przeciwpowodziowego w Orzechowie; 

• Zapewniono całodobową ciągłość funkcjonowania Powiatowego Centrum 

Zarządzania Kryzysowego we Wrześni (w siedzibie urzędu oraz po godzinach 

pracy w formie dyżuru zapewniającego obieg informacji); 

• Przy współpracy służb, inspekcji, straży oraz komórek zarządzania kryzysowego 

wszystkich szczebli na bieżąco monitorowano nadzwyczajne zagrożenia; 

• Na podstawnie zarządzeń Prezesa Rady Ministrów ze względu na pojawienie się 

zagrożeń o charakterze terrorystycznym na obszarze kraju uruchomiono 

dwukrotnie procedury realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 

dotyczące wprowadzenia stopni alarmowych ALFA i ALFA CRP; 

• Na bieżąco aktualizowano Plan Zarządzania Kryzysowego Powiatu Wrzesińskiego; 

• Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego we Wrześni brało udział w dwóch 

wojewódzkich treningach systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego 

ostrzegania jako proces stałego szkolenia; 

• Zakupiono sprzęt informatyczny celem doposażenia Powiatowego Centrum 

Zarządzania Kryzysowego (1 notebook wraz z oprogramowaniem oraz komputer 

stacjonarny wraz oprogramowaniem dla celów wytwarzania i przetwarzania 

dokumentów niejawnych o klauzuli „Zastrzeżone”. Ponadto zakupiono 2 nowe 
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cyfrowe radiotelefony nasobne celem „wejścia” Powiatowego Centrum 

Zarządzania Kryzysowego we Wrześni w łączność cyfrową sieci wojewódzkiej 

zarządzania kryzysowego; 

• Pokryto koszty w formie 

udzielenia wsparcia finansowego 

związane z pełnieniem nadzoru 

budowlanego nad realizacją 

zadania inwestycyjnego pn. 

„Budowa budynku strażnicy dla 

Jednostki Ratowniczo - 

Gaśniczej i Komendy 

Powiatowej Państwowej 

Straży Pożarnej we Wrześni 

Roboty budowlane – instalacje 

wewnętrzne, roboty 

wykończeniowe i zagospodarowanie terenu”, w ramach wydatków inwestycyjnych 

dla Komendy – w 2019 r. opłacono 70.907,04 zł. 

 

Ogólny koszt poniesionych wydatków: 96.443,51 zł. 

 

 

 

19) OBRONNOŚĆ 

 

Zadanie to realizowane zostało na podstawie dokumentacji: „Plan szkolenia obronnego 

powiatu wrzesińskiego na 2019 rok” oraz „Program szkolenia obronnego powiatu 

wrzesińskiego na lata 2017 – 2019”. 

 

Komórka organizacyjna starostwa realizująca zadanie: 

- Referat Bezpieczeństwa Starostwa Powiatowego we Wrześni. 

 

W ramach tego obszaru działań zrealizowano następujące zadania, przedsięwzięcia: 

• Szkolenie pracowników starostw powiatowych, urzędów gmin oraz przedstawicieli 

KPP i KP PSP w zakresie realizacji wybranych zagadnień obronnych; 

• Udział w wojewódzkich treningach Stałego Dyżuru jako proces stałego szkolenia; 
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Ponadto realizowano następujące zadania: 

 

• Zaktualizowano Plan Akcji Kurierskiej dotyczący akcji doręczania kart powołania do 

odbycia ćwiczeń wojskowych przeprowadzanych w trybie natychmiastowego 

stawiennictwa oraz czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji 

i w czasie wojny; 

• Dokonano aktualizacji planu ewakuacji ludności będącego załącznikiem 

funkcjonalnym Planu Obrony Cywilnej Powiatu wrzesińskiego; 

• Dokonano przeglądu i aktualizacji osób uprawnionych do reklamowania żołnierzy 

rezerwy od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej na wypadek zagrożenia 

bezpieczeństwa państwa i wojny; 

• Obsada Stałego Dyżuru w ramach Stanowiska Kierowania Starosty Wrzesińskiego 

dwukrotnie brała udział w wojewódzkich treningach stałego dyżuru; 

• Zorganizowano i przeprowadzono na terenie powiatu wrzesińskiego kwalifikację 

wojskową podczas której skwalifikowano blisko 500 osób (zadanie zlecone z zakresu 

administracji rządowej); 

• Przeprowadzono szkolenie z zakresu ochrony informacji niejawnych dla większości 

kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz naczelników wydziałów  

i kierowników referatów Starostwa Powiatowego we Wrześni. 

 

W tym obszarze działań nie poniesiono wydatków z budżetu powiatu. 

 

 

 

20) PRZECIWDZIAŁANIE BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJA 

LOKALNEGO RYNKU PRACY 

 

Jednostki organizacyjne powiatu realizujące zadanie:  

- Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni, 

- Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej, a w jego strukturze: 

- Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii. 

 

W wyniku działań podejmowanych na rzecz osób bezrobotnych w 2019 r. przy 

zaangażowaniu dostępnych środków zaktywizowano 551 osób w ramach następujących 

aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu: 

• prace interwencyjne – 9 osób,  

• prace społecznie użyteczne – 16 osób,  

• roboty publiczne – 15 osób,  

• staże – 355 osób,  

• szkolenia, w tym bony szkoleniowe – 88 osób,  

• bony na zasiedlenie – 2 osoby,  

• dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej – 61 osób,  
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• refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy – w ramach tej formy 

wsparcia zostało utworzonych w 2019 r. 5 stanowisk pracy, na które zostało skierowanych 

5 osób. 

W ramach środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego 157 osób (pracownicy 

i pracodawcy) skorzystało ze szkoleń ustawicznych. 

 

Na realizację programów przeciwdziałania bezrobociu PUP we Wrześni pozyskał 

w 2019 r. kwotę 3 751 296,90 zł. Na powyższą kwotę składają się środki otrzymane 

z Funduszu Pracy w ramach: 

• algorytmu (kwota środków Funduszu Pracy, wydatkowana na finansowanie zadań 

realizowanych przez samorządy)  – 833 698,00 zł, 

• Europejskiego Funduszu Społecznego – 2 472 298,90 zł, na realizację 2 programów, 

• rezerwy Funduszu Pracy – 23 700,00 zł na realizację 1 programu,  

• Krajowego Funduszu Szkoleniowego – 421 600,00 zł, w tym: 

-   limit podstawowy – 345 500,00 zł, 

-   rezerwa Ministra – 76 100,00 zł. 

 

Natomiast strukturę wydatków w 2019 r. na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu 

przedstawia poniższa tabela: 

Forma wsparcia Fundusz Pracy 
Europejski 

Fundusz Społeczny 
Razem 

Prace interwencyjne 44 629,44 zł - 44 629,44 zł 

Roboty publiczne 69 888,22 zł - 69 888,22 zł 

Staże 532 224,88 zł 1 243 780,10 zł 1 776 004,98 zł 

Szkolenia  - 109 093,41 zł 109 093,41 zł 

Dotacje na działalność gospodarczą 103 100,00 zł 1 032 600,00 zł 1 135 700,00 zł 

Refundacja kosztów wyposażenia 

stanowiska pracy 
86 700,00 zł - 86 700,00 zł 

Prace społecznie użyteczne 13 392,60 zł - 13 392,60 zł 

Badania lekarskie osób bezrobotnych 765,00 zł - 765,00 zł 

Bony szkoleniowe - 53 423,90 zł 53 423,90 zł 

Bony na zasiedlenie - 18 000,00 zł 18 000,00 zł 

Krajowy Fundusz Szkoleniowy 417 784,00 zł - 417 784,00 zł 

Ogółem 1 268 484,14 zł 2 456 897,41 zł 3 725 381,55 zł 
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Kształcenie ustawiczne realizowane przez Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej 

W ramach Centrum Kształcenia Ustawicznego były prowadzone różne kursy realizowane na 

zlecenie pracodawców, urzędu pracy i z wolnego naboru. 

Rodzaje kursów dla osób dorosłych: 

- kursy przygotowujące do uzyskania uprawnień zawodowych m. in. kierowca wózka 

jezdniowego z wymianą butli gazowych, operator wózków jezdniowych podnośnikowych 

z wyłączeniem specjalizowanych, spawanie MAG/TIG, operator suwnic, podstawy 

konstrukcji maszyn dla mechaników, 

- inne kursy m. in. twarożkarz, aparatowy.  

 

Jednostka 
Liczba 

kursów 

Liczba osób 

ogółem 

w tym liczba osób 

bezrobotnych 

Powiatowe Centrum 

Edukacji Zawodowej 

9 74 24 

Centrum Badań i Rozwoju 

Nowoczesnych Technologii 

40 1597 0 

Ogółem: 52 1671 24 

Szkolenie w CBiRNT 
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21) OCHRONA PRAW KONSUMENTA 

 

Komórka organizacyjna starostwa realizująca zadanie:  

- Powiatowy Rzecznik Konsumentów. 

 

Do podstawowych zadań należy: 

• zapewnienie konsumentom bezpłatnego 

poradnictwa i informacji prawnej w zakresie 

ochrony ich interesów,  

• występowanie do przedsiębiorców w 

sprawach ochrony konsumentów,  

• współdziałanie z organami i organizacjami, 

do których zadań statutowych należy 

ochrona interesów konsumentów. 

 

W 2019 roku Rzecznik: 

• udzielił 2 624 porad konsumentom,  

• przygotował 35 pozwów i innych pism procesowych,  

• kontynuował publikacje w prasie lokalnej w tym w Przeglądzie Powiatowym ok. 60 

artykułów i audycji radiowych. 

 

 

22) NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA I EDUKACJA PRAWNA 

 

Komórka organizacyjna starostwa realizująca zadanie:  

- Wydział Organizacyjny Starostwa Powiatowego we Wrześni. 

 

Nieodpłatna pomoc prawna realizowana była na terenie powiatu wrzesińskiego od 

2 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. w trzech punktach: 

a) Miłosławiu, w budynku Miłosławskiego Centrum Kultury przy ul. Różowej – 

obsługiwany przez organizację pozarządową – Fundację „Taurus” z Poznania – 

udzielono 245 porad, 

b) Wrześni, w budynku Urzędu Miasta i Gminy przy ul. Chopina – obsługiwany przez 

organizację pozarządową – Fundację „Taurus” z Poznania – udzielono 376 porad, 
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c) Wrześni, w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przy ul. Wojska 

Polskiego – obsługiwany przez radców prawnych i adwokatów – udzielono 615 porad. 

Każdy z ww. punktów był czynny przez cały rok, od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem 

dni ustawowo wolnych od pracy), przez cztery godziny dziennie. 

W ww. okresie udzielono osobom uprawnionym w sumie 1236 porad, głównie z zakresu 

prawa cywilnego, spadkowego i rzeczowego, pracy oraz rodzinnego, a także spraw 

dotyczących alimentów. 

Z nieodpłatnej pomocy prawnej w 2019 r. mogła skorzystać każda osoba, która spełniała 

ustawowe kryteria.  

Nieodpłatna pomoc prawna obejmowała: 

- informowanie o obowiązującym stanie prawnym oraz o przysługujących prawach 

lub obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, 

administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym, 

- wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego, 

- przygotowanie projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych 

w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się 

postępowaniu sądowo-administracyjnym, 

- sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie 

pełnomocnika z urzędu w różnych rodzajach postępowań, 

- nieodpłatną mediację – świadczoną w punkcie znajdującym się we Wrześni 

przy ul. Chopina 9. 

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmowała spraw związanych z prowadzeniem działalności 

gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności. 

 

 

23) WSPÓŁPRACA I DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ ORGANIZACJI 

POZARZĄDOWYCH ORAZ PODMIOTÓW WYMIENIONYCH 

W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 ROKU 

O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO 

I O WOLONTARIACIE 

 

Program współpracy Powiatu Wrzesińskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2019 

został przyjęty uchwałą nr 319/XLIX/2018 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 

25 października 2018 r. Przyjęcie Programu poprzedzono konsultacjami z organizacjami 

pozarządowymi przeprowadzonymi (w terminie od 5 do 19 września 2018 r.) zgodnie 

z zapisami uchwały nr 1073/2018 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 4 września 2018 r. 

W Programie określono działania podejmowane w celu rozwoju zakresu i form współpracy 

powiatu wrzesińskiego z organizacjami pozarządowymi wzmacniającej rozwój społeczeństwa 
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obywatelskiego poprzez budowanie i umacnianie partnerstwa pomiędzy powiatem 

wrzesińskim a organizacjami pozarządowymi. Ponadto wskazano główne zasady i formy 

współpracy samorządu powiatowego z organizacjami pozarządowymi, szczegółowe cele oraz 

katalog priorytetowych zadań publicznych realizowanych przy współudziale organizacji 

pozarządowych. Zgodnie z art. 5a, ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie nie później niż do dnia 31 maja każdego roku, organ 

wykonawczy jest obowiązany przedłożyć organowi stanowiącemu jednostki samorządu 

terytorialnego oraz opublikować w Biuletynie Informacji Publicznej sprawozdanie z realizacji 

programu współpracy za rok poprzedni. W tym dokumencie znajdą się szczegółowe 

informacje na temat zrealizowanej współpracy w roku 2019.  

 

Komórka organizacyjna starostwa oraz jednostka organizacyjna powiatu realizujące 

zadanie: 

- Referat Spraw Społecznych i Zdrowia Starostwa Powiatowego we Wrześni, 

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni. 

 

W  skład  Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Wrzesińskiego na dzień 1 stycznia 

2019 r.  wchodziło  25  organizacji  pozarządowych.  W 2019 r.  do  Forum  zostały  przyjęte  

3 organizacje pozarządowe. Obecnie w Forum jest zrzeszonych 28 organizacji 

pozarządowych i kół.  

 

W  2019 r.  odbyło  się  5  spotkań   FORUM w sali konferencyjnej Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie we Wrześni (25 kwietnia, 21 maja, 24 września, 5 listopada, 12 grudnia), 

w których uczestniczyło średnio 21 osób. 

25 maja 2019 r. organizacje zrzeszone w Forum uczestniczyły w pikniku, który odbył się  na  

obiekcie  sportowo–rekreacyjnym  w  Gorzycach „Majówka  na  sportowo  i  wesoło”.  

W imprezie uczestniczyło 230 osób – przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz 

zaproszeni goście. 

Organizacje pozarządowe zrzeszone w Forum korzystają nieodpłatnie z sali konferencyjnej 

i sali rehabilitacyjnej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na spotkania, różnego rodzaju 

formy terapii i zajęcia rehabilitacyjne. W 2019 r. z sali konferencyjnej skorzystały 2892 osoby 

(średnio 241 osób/miesiąc, 12 osób/dzień), a z sali rehabilitacyjnej 8258 osób (średnio 688 

osób/miesiąc, 34 osoby/dzień).  

Ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację 

zadań dla osób niepełnosprawnych w zakresie sportu, kultury, rekreacji i turystyki 

13 organizacji pozarządowych zrzeszonych w Forum otrzymało dofinansowanie na kwotę 

29 524,33 zł. 

Dwie przedstawicielki Forum Organizacji Pozarządowych brały udział w pracach komisji 

opiniującej złożone w ramach otwartego konkursu oferty na zlecenie realizacji zadań 

publicznych Powiatu Wrzesińskiego w 2019 r. 
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W tegorocznej edycji Konkursu Viva! 

Wielkopolski Senior na wniosek Powiatu 

Wrzesińskiego   wyróżniono Urszulę Popek - 

prezes Stowarzyszenia Wrzesiński Klub 

„Amazonki”. Doceniono ją za aktywną 

działalność na rzecz kobiet borykających się 

z nowotworem piersi, propagowanie 

profilaktyki nowotworów i promowanie 

zdrowego trybu życia. 

 

 

Współdziałanie powiatu wrzesińskiego z organizacjami pozarządowymi obejmowało 

współpracę o charakterze finansowym i pozafinansowym. Uwzględniając określone 

w Programie priorytetowe zadania publiczne, Zarząd Powiatu Wrzesińskiego ogłosił cztery 

otwarte konkursy ofert: 

I konkurs – uchwała nr 1159/2018 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 8 listopada 2018 r. 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego 

polegającego na prowadzeniu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego 

poradnictwa obywatelskiego na obszarze powiatu wrzesińskiego w 2019 roku, 

II konkurs – uchwała nr 16/2018 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 4 grudnia 2018 r. 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego 

powiatu wrzesińskiego pn. „Organizacja i realizacja zawodów sportowych na szczeblu 

powiatowym w ramach rozgrywek szkolnych w 2019 roku", 

III konkurs – uchwała nr 77/2019 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 8 stycznia 2019 r. 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecanie realizacji zadań publicznych 

powiatu wrzesińskiego w 2019 roku, 

IV konkurs – uchwała nr 188/2019 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 21 maja 2019 r. 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecanie realizacji zadań publicznych 

powiatu wrzesińskiego w 2019 roku. 

Organizacje miały możliwość składać oferty na realizacje zadań publicznych w następujących 

obszarach: 

1. kultura, sztuka i ochrona tradycji,  

2. edukacja dzieci i młodzieży poprzez realizację projektów edukacyjnych, 

3. organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży z powiatu wrzesińskiego,  

4. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, 

5. ratownictwo i ochrona ludności, 

6. porządek i bezpieczeństwo publiczne, 

7. ochrona i promocja zdrowia,  

8. pomoc społeczna, w tym działalność na rzecz rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej,  

9. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,   



str. 88 
 

10. działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym, 

11. nieodpłatna pomoc prawna. 

 

Ponadto Zarząd Powiatu Wrzesińskiego zlecił w trybie art. 19a ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie realizację dwóch zadań: 

1. uchwałą nr 167/2019 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie 

zlecenia oraz dofinansowania realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z zakresu 

podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz 

rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 

2. uchwałą nr 176/2019 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie 

zlecenia oraz dofinansowania realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie z zakresu kultury, 

sztuki, ochrony dóbr i dziedzictwa narodowego. 

 

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego, po zapoznaniu się z opiniami komisji konkursowej, 

przyznał środki budżetowe na zlecanie realizacji zadań publicznych w łącznej kwocie 

291.346,00 zł. Zawarto 53 umowy dotacyjne. 

Przewidziana w Programie współpraca pozafinansowa była realizowana w następujących 

formach: 

1. wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności (regularny mailing 

oraz publikacje na stronie internetowej powiatu wrzesińskiego), 

2. promowanie i prezentowanie działalności organizacji pozarządowych, zwłaszcza na stronie 

internetowej powiatu wrzesińskiego oraz biuletynie „Przegląd Powiatowy”, 

3. umożliwianie nawiązywania kontaktów i współpracy organizacji pozarządowych w skali 

lokalnej oraz regionalnej, 

4. inicjowanie bądź współorganizowanie szkoleń i spotkań informacyjnych dla 

przedstawicieli organizacji pozarządowych: 

- 11 września 2019 r. dyżur doradczy dla organizacji pozarządowych, 

- 4 października 2019 r. spotkanie szkoleniowe dotyczące wnioskowania o dotacje i ich 

rozliczania w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego, 

- 15 października 2019 r. dyżur doradczy dla organizacji pozarządowych, 

- 9 grudnia 2019 r. spotkanie informacyjno-szkoleniowe z zakresu obsługi generatora 

wniosków, 

5. tworzenie w miarę potrzeb wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, 

złożonych z przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli właściwych 

organów powiatu wrzesińskiego, 

6. przesyłanie drogą elektroniczną oraz publikowanie na stronie internetowej powiatu 

wrzesińskiego (www.wrzesnia.powiat.pl) informacji o działaniach i wydarzeniach istotnych 

dla organizacji pozarządowych (kontynuowana jest współpraca z portalem www.ngo.pl), 
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7. przekazywanie informacji o konkursach grantowych ogłoszonych przez inne podmioty, 

m.in. administrację publiczną, organizacje pozarządowe. 

 

 

24) UTRZYMANIE POWIATOWYCH OBIEKTÓW I URZĄDZEŃ 

UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ORAZ OBIEKTÓW 

ADMINISTRACYJNYCH 

 

Komórki organizacyjne starostwa oraz jednostki powiatu realizujące zadanie: 

• Referat Gospodarczy Starostwa Powiatowego we Wrześni, 

• Liceum Ogólnokształcące we Wrześni,  

• Zespół Szkół Politechnicznych we Wrześni,  

• Zespół Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni,  

• Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni,  

• Zespół Szkół Specjalnych we Wrześni,  

• Powiatowa Szkoła Muzyczna I stopnia we Wrześni, 

• Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni: 

o Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach, 

o Bursa Międzyszkolna, 

• Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni, 

• Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni: 

o Środowiskowy Dom Samopomocy „Na Skarpie”, 

o Środowiskowy Dom Samopomocy „Jutrzenka”, 

• Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wrześni,  

• Dom Pomocy Społecznej we Wrześni, 

• Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie, 

• Rodzinny Dom Dziecka w Pyzdrach. 
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Najważniejsze informacje dotyczące realizacji zadania w 2019 r.: 

 

1. Koszty utrzymania obiektów: 

 

Liceum Ogólnokształcące we Wrześni 

1. Energia elektryczna:  19 578,41 zł 

2. Energia cieplna: 121 874,79 zł 

3. Zużycie wody i ścieki:  20 706,63 zł 

4. Wywóz śmieci:  5 430,24 zł 

5. Internet, telefon:  3 720,57 zł 

6. Ubezpieczenie mienia:  3 383,24 zł 

 

Zespół Szkół Politechnicznych we Wrześni 

1. Energia elektryczna: 71 618,97 zł 

2. Energia cieplna: 333 365,70 zł  

3. Zużycie wody i ścieki: 11 433,34 zł 

4. Wywóz śmieci:  11 062,81 zł 

5. Telefon, internet: 12 188,36 zł 

6. Ubezpieczenie mienia: 8 416,20 zł 

 

Zespół Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni 

1. Energia elektryczna:  24 159,27 zł 

2. Energia cieplna:  192 224,85 zł 

3. Zużycie wody i ścieki:  17 217,65 zł 

4. Wywóz śmieci:  5 926,01 zł 

5. Internet, telefon: 5 932,30 zł 

6. Ubezpieczenie mienia: 4 570,72 zł 

 

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni 

1. Energia elektryczna:  86 634,97 zł 

2. Energia cieplna: 259 372,69 zł 

3. Zużycie wody i ścieki: 51 403,68 zł 

4. Wywóz śmieci:  19 492,50 zł 

5. Internet, telefon:  13 513,31 zł 

6. Ubezpieczenie mienia: 6 536,75 zł 
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Zespół Szkół Specjalnych we Wrześni 

1. Energia elektryczna:  65 246,76 zł 

2. Zużycie wody i ścieki:  5 169,87 zł 

3. Wywóz śmieci: 6 073,57 zł 

4. Internet, telefon: 7 990,09 zł 

5. Ubezpieczenie mienia: 12 188,24 zł 

Bardzo niskie koszty energii są następstwem instalacji urządzeń fotowoltaicznych i pompy 

ciepła. Inwestycja „Termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego 

mieszczącego się we Wrześni przy ul. Leśnej 10 na cele związane z edukacją publiczną oraz 

pomocą społeczną” została ukończona w 2018 roku. 

 

 

Powiatowa Szkoła Muzyczna I stopnia we Wrześni 

1. Energia elektryczna:  216,32 zł 

2. Energa cieplna:  1 358,62 zł 

3. Zużycie wody i ścieki:  349,65 zł 

4. Wywóz śmieci:  141,21 zł 

5. Internet, telefon:  542,19 zł 

 

Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni 

1. Energia elektryczna:  32 558,09 zł 

2. Energia cieplna:  82 408,02 zł 

3. Zużycie wody i ścieki:  7 117,08 zł 

4. Wywóz śmieci: 3 865,32 zł 

5. Internet, telefon:  5 809,13 zł 

6. Ubezpieczenie mienia:  3 803,56 zł 

Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach 

1 .Energia elektryczna:  159 066,60 zł 

2. Energia cieplna:  96 604,47 zł 

3. Zużycie wody i ścieki:  2 910,25 zł 

4. Wywóz śmieci:  3 090,70 zł 

5. Internet, telefon:  22 946,29 zł 

6. Ubezpieczenie mienia:  8 543,73 zł  

Bursa Międzyszkolna we Wrześni  

1. Energia elektryczna:  8 782,41 zł. 

2. Energia cieplna:  10 894,62 zł 

3. Zużycie wody i ścieki: 2 619,61 zł 

4. Wywóz śmieci:  1 686,87 zł 

5. Internet, telefon 26,75 zł 
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Powiatowy Urząd Pracy 

Koszty utrzymania obiektu i urządzeń użyteczności publicznej w roku 2019, wydatki 

ponoszone ze środków budżetu oraz Funduszu Pracy: 

1. Energia elektryczna:  22 463,10 zł (w tym 9 992,25 zł Fundusz Pracy) 

2. Energia cieplna:  18 056,54 zł 

3. Zużycie wody i ścieki:  2 540,59 zł 

4. Internet, telefon:  12 058,92 zł (w tym 4 526,12 zł Fundusz Pracy) 

5. Wywóz śmieci:  2 559,07 zł 

6. Ubezpieczenie mienia:  2 740,28 zł 

7. Inne m.in. monitoring,  

zakupy, serwisy, naprawy:  41 172,28 zł (w tym 32 271,87 zł Fundusz Pracy) 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni 

1. Energia elektryczna:  9 726,73 zł 

2. Energia cieplna:  27 930,93 zł 

3. Zużycie wody:  4 358,45 zł 

4. Wywóz śmieci:  2 990,52 zł 

5. Internet, telefon:  6 182,33 zł 

6. Ubezpieczenia mienia:  3 292,69 zł. 

 Środowiskowy Dom Samopomocy „Na Skarpie” w Gozdowie 

1. Energia elektryczna:  6 945,81 zł 

2. Energia cieplna:  13 350,00 zł 

2. Zużycie wody i ścieki:  2 159,23 zł 

3. Wywóz śmieci:  829,44 zł 

4. Telefony:  782,50 zł 

5. Ubezpieczenie mienia:  381,08 zł 

Środowiskowy Dom Samopomocy „Jutrzenka”  w Pietrzykowie 

1. Energia elektryczna:  6 040,09 zł 

2. Energia cieplna:  17 544, 49 zł  

3. Zużycie wody:  1 045,77 zł 

4. Wywóz nieczystości:  924,72 zł 

5. Telefony:  2 254,76 zł 

6. Ubezpieczenie mienia:  436,76 zł 

7. Opłata za czynsz:  1 274,67 zł 
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Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wrześni 

1. Energia elektryczna:  17 086,98 zł 

2. Zużycie wody i ścieki:  1121,54 zł 

3. Wywóz śmieci: 2 027,43 zł 

4. Internet, telefon:  4 125,20 zł 

5. Ubezpieczenie mienia: 1 158,44 zł 

 

Dom Pomocy Społecznej we Wrześni 

1. Energia elektryczna:  42 799,13 zł 

2. Energia cieplna:  39 562,79 zł 

3. Zużycie wody i ścieki:  20 394,95 zł 

4. Wywóz śmieci:  10 438,02 zł 

5. Internet, telefon:  2 254,01 zł 

6. Ubezpieczenia mienia:  3 402,08 zł  

7. Konserwacje, przeglądy i opłaty:  13 253,44 zł 

 

Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie 

1. Energia elektryczna:  26 103,85 zł 

2. Energia cieplna:  26 859,05 zł 

3. Zużycie wody i ścieki:  10 912,00 zł  

4. Wywóz śmieci:  7 044,93 zł  

5. Internet, telefon:  2 051,02 zł  

6. Ubezpieczenie mienia:  1 543,28 zł  

 

Rodzinny Dom Dziecka w Pyzdrach 

1. Energia elektryczna:  3 307,10 zł                                               

2. Energia cieplna:  1 153,12 zł 

3. Zużycie wody i ścieki:  2 025,82 zł                  

4. Internet, telefony:  121,72 zł   

 

MIENIE POWIATOWE 

Starostwo Powiatowe we Wrześni 

1. Energia elektryczna:   94 164,89 zł 

2. Energia cieplna:   43 867,47 zł 

3. Zużycie wody i ścieki:   8 626,36 zł 

4. Internet, telefon:   40 146,56 zł 
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5. Wywóz śmieci:   9 061,20 zł 

6. Ubezpieczenie mienia:   58 890,70 zł 

7. Zakupy bieżące (m.in. środki czystości, 

wyposażenie, art. biurowe):   156 669,41 zł  

8. Usługa kompleksowego sprzątania:   151 600,00 zł 

9. Konserwacje i remonty (w tym m. in. zakup  

materiałów elektr., remonty i usuwanie awarii,  

serwis wentylacji)  42 994,81 zł 

 

 

Archiwum zakładowe przy ul. Wojska Polskiego 2 we Wrześni  

1. Energia elektryczna:  80,94 zł  

2. Energia cieplna:  2 226,38 zł 

 

Budynek przy ul. 3 Maja 3 we Wrześni 

1. Energia elektryczna:  5 972,07 zł 

2. Energia cieplna:  28 014,17 zł  

3. Zużycie wody i ścieki:  9 227,87 zł  

4. Opłata za śmieci:  4 663,00 zł 

5. Konserwacje:  4 733,45 zł 

 

Budynek przy ul. 3 Maja 12 we Wrześni 

1. Energia elektryczna:  1 232,52 zł  

2. Energia cieplna:  10 039,26 zł  

3. Zużycie wody i ścieki:  2 232,11 zł  

4. Konserwacje i remonty bieżące:  5 570,02 zł 

 

Budynek przy ul. Gnieźnieńskiej 29 we Wrześni 

1. Energia elektryczna:  1 085,06 zł 

2. Energia cieplna:  11 637,27 zł  

3. Zużycie wody i ścieki:  2 578,78 zł  

6. Opłata za śmieci:  507,00 zł 

4. Konserwacje i remonty bieżące:  15 199,35 zł 

 

Budynek przy ul. Kaliskiej 1 we Wrześni (pom. Wydziału Dróg Powiatowych) 

1. Energia elektryczna:  6 770,49 zł  

2. Zużycie wody i ścieki:  457,60 zł  

3. Bieżące remonty:  3 756,69 zł 

 

Budynek oficyny w Kołaczkowie 

1. Energia elektryczna:  1 118,81 zł 
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Zaplecze dydaktyczno–sportowe przy ul. Wojska Polskiego we Wrześni 

(w budowie) 

1. Energia elektryczna:  28 789,78 zł  

2. Zużycie wody i ścieki:  547,27 zł 

 

Powiatowa Scena Kultury Zamkowa 

1. Energia elektryczna:  1 227,35 zł  

2. Energia cieplna:  2 849,57 zł  

3. Zużycie wody i ścieki:  32,62 zł 

4. Konserwacje i remonty bieżące:  11 521,00 zł 

 

Działki budowlane niezabudowane stanowiące własność Powiatu Wrzesińskiego 

położone w miejscowości Bierzglinek: 

Urządzenie zieleni na działce nr 375/37:  

Wykonanie projektu koncepcyjnego  19 367,00 zł 

 

BUDYNKI SKARBU PAŃSTWA 

• Września ul. Kościuszki 14 – stacja transformatorowa 

• Września ul. Kościuszki 14 – budynek produkcyjny 

 

1. Energia elektryczna:  49,84 zł 

2. Ubezpieczenie mienia:  975,00 zł 

3. Zakup do bieżącego utrzymania budynków:  85,95 zł 

4. Konserwacja i remonty bieżące:  1 478,00 zł 

 

2. Inwestycje realizowane w Starostwie Powiatowym we Wrześni oraz w jednostkach 

organizacyjnych powiatu 

Liceum Ogólnokształcące we Wrześni 

1. Modernizacja pomieszczeń szkolnych:   149 999,99 zł 

2. Zakup wyposażenia (krzesła, stoliki, szafki):   14 790,18 zł 

3. Zakup zestawów komputerowych, laptopów oraz projektora:  21 789,00 zł       

 

Zespół Szkół Politechnicznych we Wrześni 

1. Naprawa dachu na starej sali gimnastycznej:   13 796,37 zł 

2. Modernizacja pomieszczeń szkolnych:   92 077,27 zł 

3. Przebudowa wejścia między budynkami:   5 483,36 zł 

4. Uzupełnienie i wymalowanie tynków w miejscu połączenia  

starego budynku dydaktycznego z nową halą sportową:   6 862,00 zł 

5. Wymiana drzwi wejściowych w starym budynku dydaktycznym:  5 900,00 zł 
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Zespół Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni 

1. Modernizacja terenu przy budynku głównym - wymiana nawierzchni  

z asfaltowej na kostkę poz-bruk i trawiastą:   156 096,54 zł 

2. Modernizacja pomieszczeń w budynku głównym – gipsowanie  

i malowanie ścian, zerwanie i założenie nowej posadzki, prace  

elektryczne, wymiana grzejników:   5 350,00 zł 

 

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni 

1. Zakup i montaż koszy do piłki koszykowej oraz bramek  

do piłki ręcznej na salę gimnastyczną:  60 000,00 zł 

2. Wymiana lamp jarzeniowych na lampy typu LED w budynku A:  144 827,58 zł 

3. Zakup wraz z dostawą samochodu osobowego Dacia Sandero:  38 996,00 zł 

4. Dostawa wraz z  montażem zmywarki kapturowej do kuchni internatu:  16 110,50 zł 

 

Zespół Szkół Specjalnych we Wrześni: 

1. Zakup 21 6-modułowych szafek szkolnych dla uczniów:   25 066,06 zł 

2. Zakup 5 szaf ubraniowych BHP dla nauczycieli wychowania fizycznego:  2 269,66 zł 

 

Powiatowa Szkoła Muzyczna I stopnia przy ul. Wojska Polskiego 1 we Wrześni 

1. Zakup klimatyzatora:   4 000,00 zł 

2. Zakup urządzeń sieci bezprzewodowej:   1 769,00 zł 

3. Zakup elementów sanitariatu:   133,00 zł 

4. Opracowanie dokumentacji technicznej:   7 380,00 zł 

5. Wymiana lamp jarzeniowych:   9 708,61 zł 

7. Adaptacja pomieszczeń na potrzeby szkoły:   46 106,27 zł 

8. Inne prace związane z remontem:   5 477,03 zł 

9. Zakup instrumentarium muzycznego:   59 760,00 zł 

10. Zakup wyposażenia:   5 794,44 zł 

 

Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni: 

1. Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii 

Przedmiotem projektu „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” 

jest kompleksowa rozbudowa Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej poprzez budowę 

i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach. 

Centrum służy szkoleniom w ramach kształcenia zawodowego uczniów, dokształcenia osób 

młodocianych i ustawicznego kształcenia osób dorosłych. 

- okres realizacji: od 2016-06-06 do 2020-09-30, 
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- źródło finansowania: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020, 

- wydatki w 2019 r.: 9 350 890,60 zł, 

- całkowity koszt zadania: 47 913 525,67 zł. 

 

2. Bursa Międzyszkolna we Wrześni 

Przedmiotem projektu „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji 

projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” była m.in. 

modernizacja – przebudowa i wyposażenie budynku bursy położonego przy ul. Słowackiego 

11. Celem było stworzenie w budynku warunków zamieszkania zbiorowego spełniającego 

wymagania estetyczne i funkcjonalne przyszłych użytkowników, tj. uczniów szkół 

kształcących w zawodzie. Zapewnione zostały standardy bezpieczeństwa przeciwpożarowego 

oraz pełne dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

- okres realizacji: 2016-2019 r., 

- źródło finansowania: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020, 

- wydatki w 2019 r.: 893 240,42 zł, 

- całkowity koszt zadania: 6 010 322,77 zł. 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie: 

1. Zakup i odnowienie mebli:  7 434,36 zł. 

2. Zakup sprzętu teleinformatycznego:  42 462,58 zł.  

3. Zakup czterech klimatyzatorów:  12 100,00 zł. 

Środowiskowy Dom Samopomocy Gozdowo  

1. Remont i wymiana chodnika:   50 499,99 zł  

 

Środowiskowy Dom Samopomocy Pietrzyków  

1. Malowanie pracowni rehabilitacyjnej, komputerowej,  

gospodarstwa domowego, korytarza dużego i małego:  9 225,00 zł 

2. Wykonanie mebli do pracowni komputerowej i gabinetu 

pracownika socjalnego:   9 162,57 zł 

3. Zadaszenie drzwi wejściowych do ŚDS:   9 015,90 zł 

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wrześni 

Zabudowa meblowa do sekretariatu:  7 460,00  zł 
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Dom Pomocy Społecznej we Wrześni: 

1. Pomalowano 3 pokoje mieszkańców, pomieszczenie dziennego pobytu na I piętrze oraz 

szatnię personelu – farby oraz inny niezbędny materiał pozyskano od sponsorów. Prace 

remontowe wykonali pracownicy Domu. 

2. Przeprowadzono remont gabinetu medycznej pomocy doraźnej na parterze Domu 

(wymieniono oświetlenie, pomalowano ściany, zakupiono meble): 13 300 zł.  

Prace remontowe wykonali pracownicy Domu. 

3. Dostosowano pomieszczenie magazynowe na III piętrze na składnicę akt: prace remontowe 

wykonali pracownicy DPS. 

4. Zakupiono 6 łóżek rehabilitacyjnych z materacami dla mieszkańców: 18 330,00 zł. 

W/w zadania zostały wykonane ze środków bieżących DPS we Wrześni. 

Wydatki inwestycyjne dotyczyły zadań majątkowych pn.: 

• Modernizacja systemu przeciwpożarowego w Domu Pomocy Społecznej we Wrześni 

– wykonanie dokumentacji dotyczącej dostosowania budynku Domu Pomocy 

Społecznej we Wrześni do obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej 

29.000,00 zł - Zadanie zostało sfinansowane ze środków własnych Powiatu. 

• Wymiana windy towarowej służącej do transportu posiłków z kuchni w piwnicy do 

jadalni na parter budynku DPS - 31.285,62 zł. Wymiana okien na I i II piętrze 

budynku DPS w pokojach mieszkańców i na holach - 17.284,90 zł. Razem 

48.570,52 zł.  Zadanie zostało sfinansowane ze środków własnych Powiatu w kwocie 

43.592,52 zł oraz z dotacji celowej Wojewody w kwocie 4.978,00 zł. 

 

Rodzinny Dom Dziecka w Pyzdrach: 

1. Zakup materiałów do remontu i art. malarskich:   711,04 zł  

 

Starostwo Powiatowe we Wrześni: 

1. Zakup klimatyzatora dla Wydziału Dróg Powiatowych:   5 800,00 zł 

2. Zakup mebli dla Wydziału Dróg Powiatowych:   4 300,00 zł 

3. Wykonanie zabudowy meblowej dla Wydziału Dróg Powiatowych:  7 600,00 zł 

 

 

3. Zaplecze dydaktyczno – sportowe (w budowie) 

Przedmiotem projektu „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji 

projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” była 

budowa budynku zaplecza dydaktyczno – sportowego położonego przy ul. Wojska 

Polskiego 1. Celem zadania było stworzyć zaplecze dydaktyczno-sportowe dla szkoły 

w postaci Sali sportowej, siłowni, sali fitness i Sali dydaktycznej, zapewniając przy tym 

odpowiednie pomieszczenia higieniczno-sanitarne. Budynek został dostosowany do 

organizacji imprez masowych.  
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Okres realizacji: 2016-2020 r.  

Źródło finansowania: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020; 

budżet powiatu 

Wydatki w 2019r.: 12.438.012,63 zł 

Całkowity koszt zadania: 13.371.851,07 zł 

 

VIII. Wykonanie uchwał rady powiatu wrzesińskiego 

 

Rada Powiatu rozpatruje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwał wszystkie sprawy należące 

do jej kompetencji, określone w ustawie o samorządzie powiatowym oraz w innych ustawach, 

a także w przepisach wydanych na podstawie ustaw. 

Pełny zakres właściwości rady powiatu wskazany jest w art. 12 ustawy z dnia 5 czerwca 

1998 r. o samorządzie powiatowym. 

W 2019 roku Rada Powiatu Wrzesińskiego VI kadencji odbyła 12 posiedzeń i podjęła 93 

uchwały. Zestawienie uchwał rady podjętych w 2019 r. wraz z informacją o ich wykonaniu 

stanowi załącznik nr 2 do niniejszego raportu. 

Jednocześnie w 2019 r. obowiązywało 59 uchwał rady, które zostały podjęte przez radnych 

powiatowych V i VI kadencji, w okresie od maja 2015 r. do grudnia 2018 r. Zestawienie 

uchwał rady podjętych przed 1 stycznia 2019 r., ale obejmujących swym zakresem 2019 r. 

wraz z informacją o ich wykonaniu stanowi załącznik nr 3 do niniejszego raportu. 
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Załącznik nr 1  

do Raportu o stanie powiatu wrzesińskiego za 2019 rok 

 

Spis uchwał podjętych przez Zarząd Powiatu Wrzesińskiego w 2019 roku, sporządzony na podstawie sprawozdań 

z okresów międzysesyjnych. W roku 2019 Zarząd Powiatu Wrzesińskiego obradował na 97 posiedzeniach i podjął 418 

uchwał. 

 

I. Od 1 stycznia do 14 lutego 2019 r. podjęto 32 uchwały. 

Uchwały dotyczące 

budżetu powiatu 

wrzesińskiego: 

 

• w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi 

Wrzesińskiemu na 2019 rok, 

• w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2019 rok według 

szczegółowości klasyfikacji budżetowej, 

Uchwały dotyczące 

postępowań 

przetargowych: 

 

• w sprawie unieważnienia części postępowania dotyczącego dostawy pomocy dydaktycznych do szkół 

ponadgimnazjalnych, 

• w sprawie wyboru wykonawców dostawy pomocy dydaktycznych do szkół ponadgimnazjalnych i Zespołu Szkół 

Specjalnych w ramach projektu „Nauka – to lubię!”, 

• w sprawie wyboru wykonawcy dostawy i montażu: wyposażenia meblowego, sprzętu i urządzeń oraz stacji 

zrobotyzowanej w Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii, 

• w sprawie powołania komisji przetargowych i nadania im regulaminów pracy w celu przygotowania postępowań 

przetargowych dotyczących modernizacji i rozbudowy Centrum Oświatowego, 

Uchwały dotyczące 

mienia powiatu 

wrzesińskiego: 

 

• w sprawie przekazania na rzecz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i Zespołu Szkół Specjalnych inwestycji 

polegającej na termomodernizacji i zmianie sposobu użytkowania budynku biurowego mieszczącego się we Wrześni 

przy ul. Leśnej 10 na cele związane z edukacją publiczną i pomocą społeczną, 

• w sprawie zorganizowania IX przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowych 

w Bierzglinku, 

Uchwały dotyczące 

innych kwestii: 

 

• w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, 

• w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecanie realizacji zadań publicznych na 2019 r. oraz powołania 

komisji konkursowej, 

• w sprawie przyznania środków budżetowych na organizację i realizację zawodów sportowych na szczeblu 

powiatowym, 
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• w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia dróg znajdujących się na terenie gminy Września do kategorii dróg 

gminnych, 

• w sprawie wyrażenia zgody na likwidację środków trwałych i pozostałych wartości niematerialnych i prawnych 

trwałych będących w posiadaniu Domu Pomocy Społecznej we Wrześni, 

• w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowiska: dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza we 

Wrześni, dyrektora Zespołu Szkół Politechnicznych im. Bohaterów Monte Cassino we Wrześni i dyrektora Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej we Wrześni, 

• w sprawie powołania i nadania regulaminu pracy komisji przetargowej oraz wyboru wykonawcy w przetargu 

nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia są bieżące remonty cząstkowe nawierzchni dróg na terenie 

powiatu wrzesińskiego, 

 

 

II. Od 14 lutego do 4 kwietnia 2019 r. podjęto 51 uchwał. 

Uchwały dotyczące 

budżetu powiatu 

wrzesińskiego: 

 

• w sprawie zmiany budżetu, planów finansowych dochodów i wydatków oraz zadań z zakresu administracji rządowej, 

• w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu za IV kwartał 2018 r., 

• w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków na 2019 r., 

• w sprawie ustalenia instrukcji do sporządzenia informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego, 

• w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2018 r., 

• w sprawie informacji o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2018 r., 

Uchwały dotyczące 

postępowań 

przetargowych: 

• w sprawie unieważnienia części postępowania przetargowego oraz wyboru wykonawców dostawy pomocy 

dydaktycznych do szkół ponadgimnazjalnych i Zespołu Szkół Specjalnych w ramach projektu „Nauka – to lubię!”, 

• w sprawie powołania komisji przetargowej/nadania jej regulaminu pracy oraz wyboru wykonawców w postępowaniu 

przetargowym na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania do Starostwa Powiatowego, 

• w sprawie odwołania członka komisji w postępowaniach przetargowych w zakresie modernizacji Centrum 

Oświatowego oraz budowy i wyposażenia Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii 

w Grzymysławicach, 

• w sprawie unieważnienia części postępowania przetargowego oraz wyboru wykonawców dostawy wyposażenia dla 

pracowni w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii do celów dydaktyczno-szkoleniowych, 
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Uchwały dotyczące 

mienia powiatu 

wrzesińskiego 

• w sprawie przekazania na rzecz Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej środka trwałego uzyskanego w ramach 

budowy i wyposażenia Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii, 

• w sprawie zgody na oddanie w użyczenie ośrodka Relaks w Orzechowie, 

Uchwały dotyczące 

zadań z zakresu 

edukacji: 

 

• w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora i wicedyrektora Powiatowego Centrum Edukacji 

Zawodowej podczas ich jednoczesnej nieobecności, 

• w sprawie powołania komisji konkursowych, zatwierdzenia konkursów na stanowiska dyrektorów oraz powierzenia 

stanowiska dyrektorowi Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Liceum Ogólnokształcącego oraz Zespołu Szkół 

Politechnicznych, 

• w sprawie przyznania środków finansowych dla nauczyciela na częściowe pokrycie kosztów związanych 

z prowadzonym leczeniem, 

Uchwały dotyczące 

innych kwestii: 
• w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do „Szpitala Powiatowego we Wrześni” Sp. z o.o., 

• w sprawie przyznania środków budżetowych na zlecanie realizacji zadań publicznych w 2019 r., 

• w sprawie ustalenia wysokości miesięcznych limitów kwotowych na korzystanie z usług telefonii komórkowej, 

• w sprawie przyjęcia regulaminu konkursu „Lider wolontariatu” (wraz ze zmianą), 

• w sprawie wyrażenia opinii dotyczących propozycji zaliczenia dróg znajdujących się na terenie gminy Września 

i gminy Miłosław do kategorii dróg gminnych/publicznych, 

• w sprawie pełnomocnictwa dla Pana Eugeniusza Wiśniewskiego dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy do złożenia 

wniosku o dofinansowanie projektu pt. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy 

w powiecie wrzesińskim”, 

 

 

III. Od 4 kwietnia do 27 maja 2019 r.  podjęto 48 uchwał.  

Uchwały dotyczące 

budżetu powiatu 

wrzesińskiego: 

• w sprawie zmiany budżetu, planów finansowych dochodów i wydatków oraz zadań z zakresu administracji rządowej, 

• w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do Szpitala Powiatowego we Wrześni Spółka z o.o. 

z siedzibą we Wrześni oraz objęcia przez Powiat Wrzesiński nowoutworzonych udziałów w wyniku podwyższenia 

kapitału zakładowego, 

• w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu za I kwartał 2019 r., 

• w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego, 
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Uchwały dotyczące 

postępowań 

przetargowych: 

• w sprawach wyboru wykonawców i unieważnienia postępowania przetargowego na dostawę wyposażenia dla 

pracowni w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii, 

• w sprawie wyboru wykonawców dostawy pomocy dydaktycznych do szkół ponadpodstawowych i szkoły specjalnej 

w ramach projektu „Nauka – to lubię!”, 

• w sprawie wyboru wykonawcy dostawy sprzętu komputerowego do serwerów oraz wyposażenia meblowego 

i kuchennego do budynku bursy przy ul. Słowackiego 11 we Wrześni, 

• w sprawie powołania komisji przetargowych/nadania komisjom regulaminów pracy w postępowaniach 

przetargowych dotyczących: przebudowy drogi Mała Górka – Targowa Górka, zagospodarowania zieleni na obszarze 

przy bursie na ul. Słowackiego we Wrześni, udzielenia kredytu długoterminowego, przebudowy drogi powiatowej 

Sokolniki – Szamarzewo,  

• w sprawie wyboru wykonawcy przebudowy drogi powiatowej Mała Górka – Targowa Górka, 

Uchwały dotyczące 

mienia powiatu 

wrzesińskiego: 

• w sprawie użyczenia na rzecz Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej części nieruchomości, przekazanej 

w trwały zarząd Powiatowemu Urzędowi Pracy, 

Uchwały dotyczące 

zadań z zakresu 

edukacji: 

 

• w sprawie zgody na prowadzenie wyłącznie w postaci elektronicznej dzienników lekcyjnych w przedszkolu 

i szkołach wchodzących w skład Zespołu Szkół Specjalnych, 

• w sprawie wyznaczenia nauczycieli do zastępowania dyrektora i wicedyrektora Zespołu Szkół Specjalnych i Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej, 

• w sprawie przyznania grantów edukacyjnych na zajęcia edukacyjne i specjalistyczne oraz wspierające edukację 

i przyznania jednorazowych stypendiów Talent, 

Uchwały dotyczące 

zadań z zakresu 

realizacji programu 

współpracy 

z organizacjami 

pozarządowymi: 

• w sprawie zlecenia realizacji zadań publicznych pn. „Upamiętnienie 75.rocznicy Bitwy pod Monte Cassino” 

i  „Upamiętnienie ofiar obozu pracy przymusowej dla Żydów w Nekli w latach 1942-43 poprzez wydanie drukiem 

wspomnień więźnia Ariego Goldsteina”, 

• w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecanie realizacji zadań publicznych Powiatu Wrzesińskiego 

w 2019 roku, 

Uchwały dotyczące 

udzielania 

pełnomocnictw: 

 

• w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Wrzesińskiego w związku z budową stawu 

ziemnego w Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii oraz z realizacją umowy dla zadania 

inwestycyjnego polegającego na opracowaniu pełnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na 

budowę i na jej podstawie wykonanie robót budowlanych dla zadania Budowa budynku bursy przy ul. Wojska 

Polskiego 1 we Wrześni, 
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• w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do przeprowadzenia postępowania przetargowego na ubezpieczenie majątku 

powiatu, 

• w sprawie pełnomocnictwa do odbioru decyzji pozwolenia na użytkowanie budynku bursy przy ul. Słowackiego 11 

we Wrześni, 

Uchwały dotyczące 

innych kwestii: 
• w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego we Wrześni, 

• w sprawie udzielenia dotacji z budżetu powiatu wrzesińskiego spółkom wodnym, 

 

 

IV. Od 27 maja do 14 czerwca 2019 r.  podjęto 19 uchwał.  

Uchwały dotyczące 

budżetu powiatu 

wrzesińskiego: 

• w sprawie zmiany budżetu, planu finansowego dochodów i wydatków oraz planu administracji rządowej, 

• w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu za 2018 r., 

Uchwały dotyczące 

postępowań 

przetargowych: 

 

• w sprawie wyboru wykonawcy dostawy wyposażenia kuchennego – gastronomicznego do budynku bursy przy ul. 

Słowackiego 11 we Wrześni, 

• w sprawie wyboru dostawy wyposażenia teleinformatycznego do pracowni w budynku Centrum Badań i Rozwoju 

Nowoczesnych Technologii, 

• w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zakup sprzętu 

komputerowego, oprogramowania i akcesoriów komputerowych, 

• w sprawie nadania regulaminu pracy komisji przetargowej, powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia 

postępowania na wykonanie aranżacji zieleni polegającej na zagospodarowaniu zieleni na obszarze przy budynku 

Bursy na ul. Słowackiego 11 we Wrześni, 

• w sprawie wyboru wykonawcy dostawy wyposażenia dla pracowni w budynku Centrum Badań i Rozwoju 

Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach do celów dydaktyczno – szkoleniowych – wyposażenie serwerowe, 

• w sprawie wyboru wykonawcy dostawy pomocy dydaktycznych do Liceum Ogólnokształcącego we Wrześni 

w ramach projektu pn.: „Nauka – to lubię! – kompleksowy program rozwojowy szkół ponadgimnazjalnych oraz 

szkoły specjalnej na terenie powiatu wrzesińskiego”, 
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Uchwały dotyczące 

zadań z zakresu 

edukacji: 

 

• w sprawie przyznania grantów edukacyjnych na zajęcia edukacyjne i specjalistyczne oraz wspierające edukację, 

• w sprawie zgody na prowadzenie wyłącznie w postaci elektronicznej dzienników lekcyjnych w Zespole Szkół 

Technicznych i Ogólnokształcących oraz Zespole Szkół Zawodowych nr 2, 

• w sprawie przyznania środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli,  

Uchwały dotyczące 

innych kwestii: 

• zmieniającą uchwałę nr 1160/2018 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 08.11.2018 r. w sprawie zatwierdzenia 

listy zadań do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego w 2019 r., 

• w sprawie przekazania na rzecz Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni środka trwałego uzyskanego 

w ramach realizowanego zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju 

Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu 

wrzesińskiego”; 

• uchwałę dotyczącą przyjęcia wewnętrznej procedury monitoringu „Strategii Rozwoju powiatu wrzesińskiego na lata 

2014 – 2020” oraz realizacji wskaźników celu strategicznego, 

 

 

V. Od 14 czerwca do 29 sierpnia 2019 r. podjęto 102 uchwały.  

Uchwały dotyczące 

budżetu powiatu 

wrzesińskiego: 

• w sprawie zmiany budżetu, planu finansowego dochodów i wydatków oraz planu administracji rządowej, 

• w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu za II kwartał 2019 r., 

• w sprawie wykonania budżetu i Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2019 r., 

• w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego do kwoty 8.322.171,00 zł, 

Uchwały dotyczące 

postępowań 

przetargowych: 

 

• w sprawie dostawy wyposażenia do pracowni w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii 

w Grzymysławicach, 

• w sprawie zakupu wyposażenia do bursy przy ul. Słowackiego 1 we Wrześni,  

• w sprawie zakupu sprzętu komputerowego i akcesoriów na potrzeby Starostwa Powiatowego, 

• w sprawie wyboru wykonawcy zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych w zakresie: przebudowy drogi 

nr 2922P na odcinku Sokolniki – Szamarzewo, przebudowy odcinka drogi nr 2906P Mikuszewo – gr. Powiatu – 

Pogorzelica, przebudowy chodnika w ciągu drogi nr 3015P (ul. Szybska w Pyzdrach), przebudowy drogi nr 2159P 

w miejscowości Nowy Folwark, 
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Uchwały dotyczące 

zadań z zakresu 

edukacji: 

 

• w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, 

• w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Powiatowej Szkoły Muzycznej i w sprawie powołania 

komisji konkursowej, 

• w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego, 

• w sprawie udzielenia upoważnień dyrektorowi Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Liceum Ogólnokształcącego 

i Zespołu Szkół Politechnicznych, 

• w sprawie udzielenia pełnomocnictwa pani Lilianie Kuczy, 

Uchwały dotyczące 

mienia:  

 

• w sprawie przekazania na rzecz Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni środka trwałego uzyskanego 

w ramach realizowanego zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju 

Nowoczesnych Technologii”, 

• w sprawie przeniesienia pozwolenia na budowę i dokumentacji projektowej budowy stawu ziemnego w Centrum 

Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii,  

• w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w Bierzglinku, 

• w sprawie nieodpłatnego przekazania szkołom ponadpodstawowym wyposażenia pracowni 

przedmiotowych i pomocy dydaktycznych, 

Uchwały dotyczące 

budżetu 

obywatelskiego 

i konkursu ofert: 

• w sprawie określenia wysokości środków na realizację budżetu obywatelskiego w 2020 r., 

• w sprawie zmiany składu komisji konkursowej oraz w sprawie przyznania środków budżetowych na realizację zadań 

publicznych w 2019 r., 

Uchwały dotyczące 

dróg: 
• opinii o pozbawieniu dotychczasowej kategorii dróg powiatowych w gminach: Buk, Dopiewo, Komorniki, Kórnik, 

Mosina, Pobiedziska, Rokietnica, Suchy Las, Stęszew, Swarzędz, Tarnowo Podgórne,  

• opinii dla przebiegów dróg wojewódzkich na terenie powiatu wrzesińskiego, 

Uchwały objęte 

porządkiem obrad 

sesji nadzwyczajnej:  

• w sprawie założenia publicznej szkoły muzycznej I stopnia we Wrześni, 

• w sprawie złożenia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody wielkopolskiego w sprawie rozkładu godzin pracy 

aptek ogólnodostępnych, 

• w sprawie zmiany siedziby szkoły muzycznej, 
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VI. Od 29 sierpnia do 26 września 2019 r. podjęto 42 uchwały.  

Uchwały dotyczące 

budżetu powiatu 

wrzesińskiego: 

 

• w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków oraz zmiany planu administracji rządowej, 

• w sprawie założeń do opracowania projektu budżetu powiatu na 2020 r., 

• w sprawie zmiany uchwały określającej zasady rozliczania podatku od towarów i usług, 

• w sprawie udzielenia pełnomocnictw dyrektorom jednostek organizacyjnych do prowadzenia czynności w zakresie 

działalności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług, 

• w sprawie przekazania upoważnienia dyrektorom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań, 

Uchwały dotyczące 

postępowań 

przetargowych: 

 

• w sprawie unieważnienia części postępowania przetargowego na dostawę wyposażenia do pracowni w budynku 

Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach, 

• w sprawie powołania komisji i nadania jej regulaminu pracy w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego 

na zakup ambulansu ratowniczego dla Szpitala Powiatowego we Wrześni Sp. z o.o., 

Uchwały dotyczące 

mienia powiatu 

wrzesińskiego i 

jednostek 

organizacyjnych:  

 

• w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia w postaci instrumentów muzycznych Powiatowej Szkole Muzycznej, 

• w sprawie zmiany stawek za najem i dzierżawę pomieszczeń i powierzchni w szkołach i placówkach oświatowych, 

• w sprawie I przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych w Bierzglinku, 

• w sprawie przekazania Powiatowemu Centrum Edukacji Zawodowej środka trwałego w postaci: budynku bursy przy 

ul. Słowackiego 11 we Wrześni wraz z wyposażeniem oraz wyposażenia Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych 

Technologii, 

• w sprawie zgody na użyczenie na czas oznaczony części nieruchomości przekazanej w trwały zarząd Powiatowemu 

Urzędowi Pracy we Wrześni, 

• w sprawie zgody na likwidację środków trwałych Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni, 

Uchwały dotyczące 

funkcjonowania 

jednostek 

organizacyjnych: 

• w sprawie powołania likwidatora Rodzinnego Domu Dziecka w Pyzdrach, 

• w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej we Wrześni, 

• w sprawie rozwiązania stosunku pracy z panią Magdaleną Zając, dyrektorem Ośrodka Wspomagania Dziecka 

i Rodziny w Kołaczkowie oraz cofnięcia udzielonych pełnomocnictw, 

• w sprawie powierzenia panu Andrzejowi Szablikowskiemu stanowiska dyrektora OWDiR-u do czasu wyboru nowego 

dyrektora oraz w sprawie udzielenia pełnomocnictwa, 

• w sprawie pełnomocnictwa dla dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy do realizacji projektu pn. „Aktywizacja 

zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie wrzesińskim”, 

Uchwały dotyczące 

budżetu 
• w sprawie ustalenia wstępnej listy zadań poddanych konsultacjom społecznym w ramach budżetu obywatelskiego, 



9 
 

obywatelskiego i 

programu współpracy 

z organizacjami 

pozarządowymi: 

• w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu programu współpracy powiatu wrzesińskiego z organizacjami 

pozarządowymi w 2020 r., 

Uchwały dotyczące 

innych kwestii: 

• uchwałę dotyczącą opinii o propozycji zaliczenia dróg na terenie gminy Września do kategorii dróg gminnych, 

• uchwałę dotyczącą wniosku o zwołanie sesji nadzwyczajnej Rady w związku z likwidacją Rodzinnego Domu 

Dziecka w Pyzdrach, 

• uchwałę zmieniającą wysokość miesięcznych limitów kwotowych na korzystanie  

z usług telefonii komórkowej i mobilnego internetu, 

 

 

VII. Od 26 września do 7 listopada 2019 r. podjęto 61 uchwał.  

Uchwały dotyczące 

budżetu powiatu 

wrzesińskiego: 

 

• w sprawie zmiany uchwały budżetowej, zmiany planu finansowego dochodów i wydatków oraz zmiany planu zadań 

z zakresu administracji rządowej, 

• w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu za III kwartał 2019 r., 

• w sprawie przekazania upoważnienia dyrektorom jednostek organizacyjnych do realizacji projektów i do zaciągania 

zobowiązań, 

Uchwały z zakresu 

wspierania edukacji i 

sportu: 

 

• w sprawie przyznania grantów edukacyjnych na zajęcia edukacyjne i specjalistyczne oraz wspierające edukację, 

• w sprawie przyznania grantów edukacyjnych na zajęcia rekreacyjno-sportowe, 

• w sprawie przyznania jednorazowych stypendiów motywacyjnych za osiągnięcia naukowe i artystyczne, 

• w sprawie przyznania stypendiów edukacyjnych, 

• w sprawie przyznania stypendiów i nagród, 

Uchwały dotyczące 

postępowań 

przetargowych: 

 

• w sprawie unieważnienia postępowania przetargowego na zakup ambulansu ratowniczego, 

• w sprawie powołania komisji i nadania jej regulaminu pracy w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego 

na: przebudowę drogi powiatowej na odcinku Gutowo Małe – Grzybowo – budowa ciągu pieszo-rowerowego, 

przebudowę drogi powiatowej Grzymysławice – Chwalibogowo – Osowo, zimowe utrzymanie dróg powiatowych,  

• w sprawie wyboru wykonawców zimowego utrzymania dróg powiatowych na obszarze gmin powiatu i miasta 

Września, 
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• w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu na dostawę materiałów biurowych i podręczników do szkół 

ponadpodstawowych w ramach projektu „Nauka to lubię”, 

• w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu na dostawę wyposażenia spawalniczego do Centrum Badań i Rozwoju 

Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach, 

• w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu na dostawę trybun do hali sportowej przy ul. Wojska Polskiego 1 we 

Wrześni, 

Uchwały dotyczące 

mienia powiatu 

wrzesińskiego 

i jednostek 

organizacyjnych:  

• w sprawie przekazania Powiatowemu Centrum Edukacji Zawodowej środka trwałego w postaci wyposażenia 

Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii, 

• w sprawie ogłoszenia II przetargów nieograniczonych na sprzedaż działek niezabudowanych w Bierzglinku, 

Uchwały dotyczące 

funkcjonowania 

jednostek 

organizacyjnych: 

• w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko dyrektora Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie 

i powołania komisji konkursowej, 

Uchwały dotyczące 

budżetu 

obywatelskiego: 

 

• uchwałę zmieniającą harmonogram realizacji budżetu obywatelskiego, 

• w sprawie ustalenia ostatecznej listy zadań poddanych konsultacjom społecznym, 

• w sprawie ustalenia wzoru karty do głosowania w ramach budżetu obywatelskiego, 

• w sprawie zatwierdzenia listy zadań do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego w 2020 r.,  

Uchwały dotyczące 

innych kwestii: 
• w sprawie udzielenia pełnomocnictw do sporządzenia raportu z realizacji programu ochrony środowiska powiatu 

wrzesińskiego w latach 2017 – 2018 i opracowania projektu budowy hali garażowej przy ul. Lipowej 2 w Bierzglinku, 

 

 

 

VIII. Od 7 listopada do 17 grudnia 2019 r. podjęto 32 uchwały. 

Uchwały dotyczące 

budżetu powiatu 

wrzesińskiego: 

• w sprawie zmiany uchwały budżetowej, 

• w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego, 
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Uchwały z zakresu 

edukacji: 
• w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego, 

• w sprawie przekazania podręczników szkołom ponadpodstawowym w ramach projektu „Nauka to lubię”, 

• w sprawie przyznania środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli, 

• w sprawie przyznania środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, 

Uchwały dotyczące 

postępowań 

przetargowych: 

• w sprawach: wyboru wykonawcy w przetargu na przebudowę drogi powiatowej na odcinku Gutowo Małe – Grzybowo 

– budowa ciągu pieszo-rowerowego i przebudowę drogi powiatowej Grzymysławice – Chwalibogowo  

– Osowo, 

• w sprawach unieważnienia przetargu nieograniczonego dotyczącego: budowy budynku bursy przy ul. Wojska 

Polskiego 1 we Wrześni i przebudowy istniejącego budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni, 

Uchwały dotyczące 

mienia powiatu 

wrzesińskiego i 

jednostek 

organizacyjnych: 

• w sprawie przekazania Powiatowemu Centrum Edukacji Zawodowej środka trwałego w postaci wyposażenia Centrum 

Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach, 

Uchwały dotyczące 

funkcjonowania 

jednostek 

organizacyjnych: 

 

• w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Powiatowej Szkoły Muzycznej I stopnia, 

• w sprawie zatrudnienia dyrektora Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie, 

• w sprawie zmiany wysokości miesięcznych limitów na korzystanie z usług telefonii komórkowej i Internetu, 

• w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej we Wrześni, 

Uchwały dotyczące 

budżetu 

obywatelskiego i 

programu współpracy 

z organizacjami 

pozarządowymi: 

 

• w sprawie przekazania środków trwałych gminom: Pyzdry, Września, Nekla, Kołaczkowo i Miłosław, 

• w sprawach: ogłoszenia konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego polegającego na prowadzeniu 

punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w 2020 r. i przyznania środków budżetowych na powierzenie realizacji tego 

zadania, 

• w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego dotyczącego organizacji zawodów 

sportowych na szczeblu powiatowym w ramach rozgrywek Szkolnego Związku Sportowego, 

Pozostałe uchwały: • w sprawie przyjęcia regulaminu konkursu „O historii powiatu wrzesińskiego”, 
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IX. Od 17 do 31 grudnia 2019 r. podjęto 31 uchwał.  

Uchwały dotyczące 

budżetu powiatu 

wrzesińskiego: 

• w sprawie upoważnienia dyrektorów jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań finansowych, 

• w sprawie zmiany w budżecie powiatu wrzesińskiego i w sprawie zmiany w planach finansowych, 

• w sprawie informacji o wykonaniu budżetu powiatu wrzesińskiego za IV kwartał 2019 r., 

Uchwały dotyczące 

postępowań 

przetargowych: 

• w sprawie wyboru wykonawcy bieżących remontów cząstkowych nawierzchni dróg powiatowych, 

 

Uchwały dotyczące 

mienia powiatu 

wrzesińskiego:  

• w sprawie przekazania Powiatowemu Centrum Edukacji Zawodowej środka trwałego w postaci wyposażenia budynku 

zaplecza dydaktyczno-sportowego przy ul. Wojska Polskiego 1 we Wrześni,  
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Załącznik nr 2  

do Raportu o stanie powiatu wrzesińskiego za 2019 rok 

 

 

Wykonanie uchwał rady powiatu – uchwały podjęte w 2019 r. 

Lp. Uchwała (numer/data podjęcia/przedmiot) Informacja o wykonaniu 

1. Uchwała nr 18/IV/2019 z dnia 14 lutego 2019 r. 

w sprawie zamiaru likwidacji internatu w Zespole Szkół 

Technicznych i Ogólnokształcących im. gen. dr. 

Romana Abrahama we Wrześni przy ulicy Kaliskiej 2a 

w celu utworzenia bursy międzyszkolnej 

• Uchwała zrealizowana przez Wydział Edukacji; 

• Wojewoda Wielkopolski rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 25 marca 2019 r. 

stwierdził w całości nieważność uchwały. Organ nadzoru stwierdził, że 

w podstawie prawnej uchwały przytoczono art. 89 ust. 9 ustawy Prawo oświatowe 

dotyczący odpowiedniego stosowania przepisów o likwidacji szkoły w sytuacji jej 

przekształcenia, jednak z treści uchwały i jej uzasadnienia nie wynika to 

jednoznacznie, ani w sposób dorozumiany,  że intencją Rady Powiatu 

Wrzesińskiego był zamiar przekształcenia wskazanego Zespołu Szkół w trybie 

ustawowym poprzez likwidację internatu.   

2. Uchwała nr 19/IV/2019 z dnia 14 lutego 2019 r. 

w sprawie zamiaru likwidacji Gimnazjum dla 

Dorosłych w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 

im. Powstańców Wielkopolskich we Wrześni przy ulicy 

Koszarowej 12 

• Uchwała zrealizowana przez Wydział Edukacji; 

• Wojewoda Wielkopolski rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 25 marca 2019 r. 

stwierdził nieważność § 4 w zakresie wyrazów „po upływie 14 dni od ogłoszenia 

w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego”; 

• Wielkopolski Kurator Oświaty wydał opinię pozytywną w sprawie likwidacji 

z dniem 31 sierpnia 2019 r., Gimnazjum dla Dorosłych w Zespole Szkół 

Zawodowych nr 2 we Wrześni; 

• Z dniem 31 sierpnia 2019 r. podjęto zamiar zlikwidowania Gimnazjum 

dla Dorosłych w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni. 

3. Uchwała nr 20/IV/2019 z dnia 14 lutego 2019 r. 

w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek 

ogólnodostępnych na terenie powiatu wrzesińskiego w 

2019 roku 

• Uchwała zrealizowana przez Referat Spraw Społecznych i Zdrowia; 

• Na terenie powiatu wrzesińskiego całodobowy dostęp do leków przez wszystkie 

dni w roku mieszkańcom zapewniła Apteka Prima mieszcząca się przy ul. 

Chrobrego 10 we Wrześni; 

• Wojewoda Wielkopolski rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 25 marca 2019 r. 

stwierdził w całości nieważność uchwały. Organ nadzoru stwierdził, że ustalenie 

rozkładu pracy aptek z powiatu wrzesińskiego uniemożliwia skorzystanie przez 

mieszkańców powiatu wrzesińskiego (poza mieszkańcami miasta Września) w 
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sposób najlepszy i najszybszy z pomocy świadczonej przez apteki, ponieważ 

ustalono, że tylko jedna apteka na terenie całego powiatu będzie czynna 

całodobowo. 

4. Uchwała nr 21/IV/2019 z dnia 14 lutego 2019 r. 

w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia 

obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych przez 

mieszkańców powiatu wrzesińskiego 

• Za realizację uchwały odpowiada całorocznie Referat Kontroli, Obsługi Rady 

i Zarządu; 

• W 2019 r. nie zostały wniesione żadne obywatelskie inicjatywy uchwałodawcze 

przez mieszkańców powiatu wrzesińskiego. 

5. Uchwała nr 22/IV/2019 z dnia 14 lutego 2019 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Powiat 

Wrzesiński prawa użytkowania wieczystego 

nieruchomości, położonej we Wrześni, oznaczonej 

geodezyjnie jako działka nr 3893/27 o powierzchni 

0,0537 ha 

• Uchwała zrealizowana przez Wydział Nieruchomości; 

• Działka została nabyta w celu polepszenia możliwości korzystania i dojazdu do 

działki przeznaczonej na boisko szkolne przy Zespole Szkół Specjalnych 

we Wrześni. 

6. Uchwała nr 23/IV/2019 z dnia 14 lutego 2019 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Wrzesińskiego na lata 2019 - 2027 

• Uchwała zrealizowana przez Wydział Finansowy; 

• Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą zostały dokonane zgodnie z jej treścią. 

7. Uchwała nr 24/IV/2019 z dnia 14 lutego 2019 r. 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu 

Wrzesińskiego na 2019 rok 

• Uchwała zrealizowana przez Wydział Finansowy; 

• Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą zostały dokonane zgodnie z jej treścią. 

8. Uchwała nr 25/V/2019 z dnia 4 kwietnia 2019 r. 

w sprawie podziału środków finansowych 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych na zadania z zakresu rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych 

• Uchwała zrealizowana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni; 

• Podział środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

dokonano zgodnie z treścią uchwały. 

9. Uchwała nr 26/V/2019 z dnia 4 kwietnia 2019 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na 

utworzenie szkoły muzycznej I stopnia we Wrześni 

• Uchwała zrealizowana przez Wydział Edukacji; 

• Niniejszą uchwałą zmieniono treść uchwały nr 233/XXXVII/2017 Rady Powiatu 

Wrzesińskiego z dnia 8 listopada 2017 r. §1 otrzymał brzmienie: „wyraża się 

zgodę na utworzenie z dniem 1 września 2019 r. szkoły muzycznej I stopnia we 

Wrześni, ul. Leśna 10”. 
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10. Uchwała nr 27/V/2019 z dnia 4 kwietnia 2019 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców Nowej 

Wsi Królewskiej 

• Uchwała zrealizowana – sprawę koordynował Referat Kontroli, Obsługi Rady 

i Zarządu; 

• Petycja w sprawie remontu drogi powiatowej nr 2926P i budowy chodnika 

w miejscowości Nowa Wieś Królewska została rozpatrzona pozytywnie. 

11. Uchwała nr 28/V/2019 z dnia 4 kwietnia 2019 r. 

w sprawie wyrażenia woli przystąpienia w 2019 roku 

do realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi 

powiatowej nr 2930P Grzymysławice – Chwalibogowo 

– Osowo” w ramach „Funduszu Dróg Samorządowych” 

• Uchwała zrealizowana przez Wydział Dróg Powiatowych; 

• Niniejsza uchwała stanowiła podstawę do złożenia wniosku o dofinansowanie 

zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2930P Grzymysławice – 

Chwalibogowo – Osowo” w ramach „Funduszu Dróg Samorządowych”; 

• Zadanie w trakcie realizacji. 

12. Uchwała nr 29/V/2019 z dnia 4 kwietnia 2019 r. 

w sprawie wyrażenia woli przystąpienia w 2019 roku 

do realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi 

powiatowej nr 2162P na odcinku Gutowo Małe - 

Grzybowo - budowa ciągu pieszo-rowerowego” w 

ramach „Funduszu Dróg Samorządowych” 

• Uchwała zrealizowana przez Wydział Dróg Powiatowych; 

• Niniejsza uchwała stanowiła podstawę do złożenia wniosku o dofinansowanie 

zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2162P na odcinku Gutowo Małe - 

Grzybowo - budowa ciągu pieszo-rowerowego” w ramach „Funduszu Dróg 

Samorządowych”; 

• Zadanie w trakcie realizacji. 

13. Uchwała nr 30/V/2019 z dnia 4 kwietnia 2019 r. 

w sprawie wyrażenia woli przystąpienia w 2019 roku 

do realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi 

powiatowej nr 2159P Czerniejewo – Września w m. 

Nowy Folwark i Psary Polskie” w ramach „Funduszu 

Dróg Samorządowych” 

• Uchwała zrealizowana przez Wydział Dróg Powiatowych; 

• Niniejsza uchwała stanowiła podstawę do złożenia wniosku o dofinansowanie 

zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2159P Czerniejewo – Września w 

m. Nowy Folwark i Psary Polskie” w ramach „Funduszu Dróg Samorządowych”; 

• Zadanie nie uzyskało dofinansowania. 

14. Uchwała nr 31/V/2019 z dnia 4 kwietnia 2019 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Wrzesińskiego na lata 2019 – 2027 

• Uchwała zrealizowana przez Wydział Finansowy; 

• Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą zostały dokonane zgodnie z jej treścią. 

15. Uchwała nr 32/V/2019 z dnia 4 kwietnia 2019 r. 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu 

Wrzesińskiego na 2019 rok 

• Uchwała zrealizowana przez Wydział Finansowy; 

• Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą zostały dokonane zgodnie z jej treścią. 

 

16. Uchwała nr 33/VI/2019 z dnia 27 maja 2019 r. 

w sprawie likwidacji Gimnazjum dla Dorosłych 

• Uchwała zrealizowana przez Wydział Edukacji; 

• Z dniem 31 sierpnia 2019 r. zlikwidowano Gimnazjum dla Dorosłych w Zespole 

Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni. 



4 
 

w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców 

Wielkopolskich we Wrześni przy ulicy Koszarowej 12 

17. Uchwała nr 34/VI/2019 z dnia 27 maja 2019 r. 

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół 

ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę 

na obszarze Powiatu Wrzesińskiego 

• Uchwała zrealizowana przez Wydział Edukacji; 

• Niniejsza uchwała związana jest z podjętą uchwałą nr 184/XXX/2017 Rady 

Powiatu Wrzesińskiego z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci 

szkół ponadgimnazjalnych i szkół specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz 

ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na okres od dnia 

1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. 

• Od 1 września 2019 r. w polskim systemie oświaty nie funkcjonują już szkoły 

ponadgimnazjalne i dotychczasowe licea ogólnokształcące i technika 

przekształciły się z mocy prawa w czteroletnie licea i pięcioletnie technika. 

18. Uchwała nr 35/VI/2019 z dnia 27 maja 2019 r. 

w sprawie utworzenia Bursy Międzyszkolnej 

we Wrześni przy ulicy Słowackiego 11 

• Uchwała zrealizowana przez Wydział Edukacji; 

• Z dniem 1 września 2019 r. utworzono placówkę oświatową pn. „Bursa 

Międzyszkolna we Wrześni” wchodzącą w skład Powiatowego Centrum Edukacji 

Zawodowej we Wrześni. 

19. Uchwała nr 36/VI/2019 z dnia 27 maja 2019 r. 

w sprawie kryteriów rekrutacji do Bursy 

Międzyszkolnej we Wrześni oraz punktacji i rodzajów 

dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia 

tych warunków 

• Uchwała zrealizowana przez Wydział Edukacji; 

• Na podstawie kryteriów określonych w treści uchwały przeprowadzano rekrutację 

do Bursy Międzyszkolnej. 

20. Uchwała nr 37/VI/2019 z dnia 27 maja 2019 r. 

w sprawie ustalenia wysokości opłaty za 

zakwaterowanie w Bursie Międzyszkolnej we Wrześni 

oraz terminu i sposobu jej wnoszenia 

• Uchwała zrealizowana przez Wydział Edukacji; 

• Na podstawie uchwały uczniowie zakwaterowani w Bursie Międzyszkolnej 

dokonują miesięcznej opłaty za pobyt w Bursie w wysokości 20,00 zł (do 15 dnia 

każdego miesiąca). 

21. Uchwała nr 38/VI/2019 z dnia 27 maja 2019 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców sołectwa 

Spławie 

• Uchwała zrealizowana – sprawę koordynował Referat Kontroli, Obsługi Rady 

i Zarządu; 

• Petycja w sprawie przebudowy drogi powiatowej nr 2909P Wszembórz – Cieśle 

Wielkie - Spławie została rozpatrzona pozytywnie. 

 

22. Uchwała nr 39/VI/2019 z dnia 27 maja 2019 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przeniesienia 

własności nieruchomości gruntowej zabudowanej 

• Uchwała zrealizowana przez Wydział Nieruchomości; 
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położonej we Wrześni przy ul. Gnieźnieńskiej na rzecz 

Skarbu Państwa 

• Rada Powiatu Wrzesińskiego wyraziła zgodę na dokonanie przeniesienia 

własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej we Wrześni przy ul. 

Gnieźnieńskiej na rzecz Skarbu Państwa; 

• Procedura w trakcie realizacji; 

• Zarząd Powiatu Wrzesińskiego oczekuje na oświadczenie woli przez Wojewodę 

Wielkopolskiego. 

23. Uchwała nr 40/VI/2019 z dnia 27 maja 2019 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Wrzesińskiego na lata 2019 – 2027 

• Uchwała zrealizowana przez Wydział Finansowy; 

• Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą zostały dokonane zgodnie z jej treścią. 

24. Uchwała nr 41/VI/2019 z dnia 27 maja 2019 r. 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu 

Wrzesińskiego na 2019 rok 

• Uchwała zrealizowana przez Wydział Finansowy; 

• Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą zostały dokonane zgodnie z jej treścią. 

25. Uchwała nr 42/VII/2019 z dnia 14 czerwca 2019 r. w 

sprawie udzielenia wotum zaufania dla Zarządu 

Powiatu Wrzesińskiego 

• Rada Powiatu Wrzesińskiego udzieliła Zarządowi Powiatu Wrzesińskiego wotum 

zaufania. 

26. Uchwała nr 43/VII/2019 z dnia 14 czerwca 2019 r. w 

sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz 

ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu 

Wrzesińskiego za 2018 rok 

• Rada Powiatu Wrzesińskiego zatwierdziła sprawozdanie finansowe wraz 

ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za 2018 r. 

27. Uchwała nr 44/VII/2019 z dnia 14 czerwca 2019 r. w 

sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu 

Wrzesińskiego z wykonania budżetu Powiatu 

Wrzesińskiego za 2018 rok 

• Rada Powiatu Wrzesińskiego udzieliła Zarządowi Powiatu Wrzesińskiego 

absolutorium z wykonania budżetu za 2018 r. 

 

 

 

28. Uchwała nr 45/VII/2019 z dnia 14 czerwca 2019 r. w 

sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek 

ogólnodostępnych na terenie powiatu wrzesińskiego w 

2019 roku 

• Uchwała zrealizowana przez Referat Spraw Społecznych i Zdrowia; 

• Na terenie powiatu wrzesińskiego całodobowy dostęp do leków przez wszystkie 

dni w roku mieszkańcom zapewniła Apteka Prima mieszcząca się przy ul. 

Chrobrego 10 we Wrześni; 
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• Wojewoda Wielkopolski nie uwzględnił nowych danych. W uzasadnieniu 

rozstrzygnięcia nadzorczego z dnia 19 lipca 2019 r. organ nadzoru podtrzymał 

swoje stanowisko i ponownie stwierdził w całości nieważność uchwały. 

29. Uchwała nr 46/VII/2019 z dnia 14 czerwca 2019 r. w 

sprawie zmiany uchwały nr 39/VI/99 Rady Powiatu we 

Wrześni z dnia 24 marca 1999 roku w sprawie 

przystąpienia do Stowarzyszenia „Wielkopolski 

Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych” 

• Uchwała zrealizowana przez Wydział Organizacyjny; 

• W związku ze stale rozszerzanym zakresem działalności Stowarzyszenia oraz 

wysokim stopniem zaangażowania powiatu w działalność WOKISS, a także na 

wystosowaną przez Stowarzyszenie prośbę zwiększono liczbę reprezentantów w 

osobach: Dionizego Jaśniewicza, starosty wrzesińskiego oraz Waldemara 

Grzegorka, wicestarosty wrzesińskiego. 

30. Uchwała nr 47/VII/2019 z dnia 14 czerwca 2019 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Wrzesińskiego na lata 2019 – 2027 

• Uchwała zrealizowana przez Wydział Finansowy; 

• Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą zostały dokonane zgodnie z jej treścią. 

31. Uchwała nr 48/VII/2019 z dnia 14 czerwca 2019 r. w 

sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu 

Wrzesińskiego na 2019 rok 

• Uchwała zrealizowana przez Wydział Finansowy; 

• Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą zostały dokonane zgodnie z jej treścią. 

32. Uchwała nr 49/VIII/2019 z dnia 1 lipca 2019 r. 

w sprawie założenia publicznej szkoły muzycznej I 

stopnia 

• Uchwała zrealizowana przez Wydział Edukacji; 

• Z dniem 1 września 2019 r. założono i zaczęto prowadzić publiczną szkołę 

muzyczną I stopnia pod nazwą „Powiatowa Szkoła Muzyczna I stopnia 

we Wrześni”. 

33. Uchwała nr 50/IX/2019 z dnia 8 sierpnia 2019 r. 

w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie 

nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego  

• Uchwała zrealizowana przez Referat Spraw Społecznych i Zdrowia; 

• Rada Powiatu Wrzesińskiego wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Poznaniu na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody 

Wielkopolskiego z dnia 19 lipca 2019 r. orzekającego nieważność uchwały 

nr 45/VII/2019 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie 

ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu 

wrzesińskiego w 2019 r. 

 

34. Uchwała nr 51/IX/2019 z dnia 8 sierpnia 2019 r. 

w sprawie: wyrażenia woli przystąpienia w 2020 roku 

do realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi 

powiatowej nr 2153P - budowa ciągu pieszo - 

• Uchwała zrealizowana przez Wydział Dróg Powiatowych; 

• Niniejsza uchwała stanowiła podstawę do złożenia wniosku o dofinansowanie 

zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2153P - budowa ciągu pieszo - 
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rowerowego w miejscowości Nekla” w ramach 

„Funduszu Dróg Samorządowych” 

rowerowego w miejscowości Nekla” w ramach „Funduszu Dróg 

Samorządowych”; 

• Zadanie znalazło się na liście rezerwowej inwestycji do dofinansowania. 

35. Uchwała nr 52/IX/2019 z dnia 8 sierpnia 2019 r. 

w sprawie: wyrażenia woli przystąpienia w 2020 roku 

do realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi 

powiatowej nr 2159P Czerniejewo - Września w m. 

Nowy Folwark i Psary Polskie” w ramach „Funduszu 

Dróg Samorządowych” 

• Uchwała zrealizowana przez Wydział Dróg Powiatowych; 

• Niniejsza uchwała stanowiła podstawę do złożenia wniosku o dofinansowanie 

zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2159P Czerniejewo - Września w 

m. Nowy Folwark i Psary Polskie” w ramach „Funduszu Dróg Samorządowych”; 

• Zadanie nie uzyskało dofinansowania. 

36. Uchwała nr 53/IX/2019 z dnia 8 sierpnia 2019 r. 

w sprawie: wyrażenia woli przystąpienia w 2020 roku 

do realizacji zadania pn. „Przebudowa odcinka drogi 

powiatowej nr 2901P Zapowiednia - Wrąbczynek – 

Zagórów” w ramach „Funduszu Dróg Samorządowych” 

• Uchwała zrealizowana przez Wydział Dróg Powiatowych; 

• Niniejsza uchwała stanowiła podstawę do złożenia wniosku o dofinansowanie 

zadania pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2901P Zapowiednia - 

Wrąbczynek – Zagórów” w ramach „Funduszu Dróg Samorządowych”; 

• Zadanie znalazło się na liście inwestycji zakwalifikowanych do dofinansowania. 

37. Uchwała nr 54/X/2019 z dnia 26 sierpnia 2019 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie założenia publicznej 

szkoły muzycznej I stopnia 

• Uchwała zrealizowana przez Wydział Edukacji; 

• Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego wyraził zgodę na zmianę siedziby 

szkoły muzycznej; 

• Niniejszą uchwałą zmieniono siedzibę szkoły muzycznej na ul. Wojska Polskiego 

1 we Wrześni. 

38. Uchwała nr 55/XI/2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r. w 

sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji 

projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych 

i poszukujących pracy w powiecie wrzesińskim (V)" 

współfinansowanego ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 — 

2020, Oś priorytetowa 6. Rynek pracy, Działanie 6.1 

Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych 

i poszukujących pracy — projekty pozakonkursowe 

realizowane przez PSZ na lata 2014 - 2020 

• Uchwała realizowana przez Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni; 

• Okres realizacji projektu: 1 stycznia 2019 r. – 31 grudnia 2020 r.; 

• Ogólna wartość projektu na 2019 r. wyniosła 744.171,83 zł; 

• Całym projektem ma zostać objętych wsparciem 219 osób bezrobotnych powyżej 

29 roku życia, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy we Wrześni 

należących do jednej z grup: osoby długotrwale bezrobotne, kobiety, osoby o 

niskich kwalifikacjach, niepełnosprawni, osoby w wieku 50 lat i więcej, imigranci 

oraz reemigranci, osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny oraz mężczyźni w 

wieku 30 – 49 lat wymagający wsparcia; 

• Projekt jest realizowany w formach aktywizacji tj. staże, szkolenia i udzielanie 

jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej. 
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39. Uchwała nr 56/XI/2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r. w 

sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Powiat 

Wrzesiński prawa własności gruntu położonego w 

Kołaczkowie, Żydowie, Zielińcu i Gorazdowie, gmina 

Kołaczkowo, będącego w Zasobie Własności Rolnej 

Skarbu Państwa 

• Uchwała zrealizowana przez Wydział Nieruchomości; 

• Dokonano nieodpłatnego przeniesienia prawa własności na rzecz Powiatu 

Wrzesińskiego działek wymienionych w treści uchwały nr 56/XI/2019 z dnia 29 

sierpnia 2019 r. 

40. Uchwała nr 57/XI/2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r. w 

sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Zespołu 

Szkół Politechnicznych we Wrześni do projektu „Von 

der Teilung bis zur Zusammenarbeit — wir schweiβen 

Europa zusammen!" („Od podziału do współpracy — 

zespalamy Europę!") w ramach Programu Erasmus+ 

• Uchwała realizowana przez Wydział Edukacji; 

• Zespół Szkół Politechnicznych we Wrześni przystąpił do niniejszego projektu; 

• Całkowita wartość projektu wynosi 18.435,00 euro; 

• Projekt realizowany jest całkowicie ze środków Programu Erasmus+; 

• Termin realizacji: od 1 września 2019 r. do 31 sierpnia 2021 r. 

41. Uchwała nr 58/XI/2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r. w 

sprawie powołania Młodzieżowej Rady Powiatu 

Wrzesińskiego 

• Uchwała zrealizowana – sprawę koordynuje Referat Kontroli, Obsługi Rady 

i Zarządu; 

• Dnia 28 października 2019 r. odbyła się I sesja Młodzieżowej Rady Powiatu 

Wrzesińskiego I kadencji, na której radni złożyli ślubowanie i wybrali spośród 

siebie przewodniczącego Młodzieżowej Rady Powiatu, wiceprzewodniczącego, 

sekretarza oraz skład Komisji Rewizyjnej. 

42. Uchwała nr 59/XI/2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu 

Powiatu Wrzesińskiego 

 

• Uchwała zrealizowana - sprawę koordynuje Referat Kontroli, Obsługi Rady 

i Zarządu; 

• W związku z podjętą uchwałą nr 49/VIII/2019 Rady Powiatu Wrzesińskiego 

z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie założenia publicznej szkoły muzycznej I stopnia 

wprowadzono do Statutu Powiatu Wrzesińskiego w §130 Jednostki organizacyjne 

Powiatu Wrzesińskiego pkt 13) Powiatowa Szkoła Muzyczna I stopnia we 

Wrześni. 

 



9 
 

43. Uchwała nr 60/XI/2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r. w 

sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Zarządu 

Powiatu Wrzesińskiego 

 

• Uchwała zrealizowana - sprawę koordynował Referat Kontroli, Obsługi Rady 

i Zarządu; 

• Uznano za niezasadną skargę na działanie Zarządu Powiatu Wrzesińskiego 

dotyczącą wyboru wykonawcy usługi prowadzenia audytu wewnętrznego bez 

upubliczniania ogłoszenia o zamówieniu na jej świadczenie w Biuletynie 

Informacji Publicznej Powiatu Wrzesińskiego w 2018 r. 

44. Uchwała nr 61/XI/2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r. w 

sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej przebudowy 

drogi powiatowej nr 3662P i budowy ciągu pieszo - 

rowerowego na odcinku Nekla - Stroszki 

• Uchwała zrealizowana - sprawę koordynował Referat Kontroli, Obsługi Rady 

i Zarządu; 

• Petycja w sprawie przebudowy drogi powiatowej nr 3662P i budowy ciągu pieszo 

- rowerowego na odcinku Nekla - Stroszki została rozpatrzona pozytywnie. 

45. Uchwała nr 62/XI/2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie organizacji wspólnej 

obsługi jednostek organizacyjnych zaliczanych do 

sektora finansów publicznych, dla których organem 

prowadzącym jest Powiat Wrzesiński 

• Uchwała zrealizowana przez Wydział Finansowy; 

• W związku iż, z dniem 1 lipca 2019 r. założono Powiatową Szkołę Muzyczną I 

stopnia we Wrześni uzupełniono wykaz jednostek obsługiwanych 

o nowopowstałą jednostkę tj. Powiatową Szkołę Muzyczną I stopnia we Wrześni. 

Zakres wspólnej obsługi obejmuje rachunkowość, sprawozdawczość oraz obsługę 

płacową. 

46. Uchwała nr 63/XI/2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Wrzesińskiego na lata 2019 – 2027 

• Uchwała zrealizowana przez Wydział Finansowy; 

• Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą zostały dokonane zgodnie z jej treścią. 

47. Uchwała nr 64/XI/2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r. w 

sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu 

Wrzesińskiego na 2019 rok 

• Uchwała zrealizowana przez Wydział Finansowy; 

• Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą zostały dokonane zgodnie z jej treścią. 

48. Uchwała nr 65/XII/2019 z dnia 10 września 2019 r. w 

sprawie likwidacji placówki opiekuńczo - 

wychowawczej typu rodzinnego, Rodzinnego Domu 

Dziecka w Pyzdrach 

• Uchwała zrealizowana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni; 

• Dnia 29 września 2019 r. zlikwidowano Rodzinny Dom Dziecka w Pyzdrach. 



10 
 

49. Uchwała nr 66/XII/2019 z dnia 10 września 2019 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Wrzesińskiego na lata 2019 – 2027 

• Uchwała zrealizowana przez Wydział Finansowy; 

• Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą zostały dokonane zgodnie z jej treścią. 

50. Uchwała nr 67/XIII/2019 z dnia 26 września 2019 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środków 

finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych na zadania z zakresu 

rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 

osób niepełnosprawnych 

• Uchwała zrealizowana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni; 

• Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą zostały dokonane zgodnie z jej treścią. 

51. Uchwała nr 68/XIII/2019 z dnia 26 września 2019 r. w 

sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania 

nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach 

oświatowych, których prowadzenie należy do zadań 

własnych Powiatu Wrzesińskiego 

• Uchwała zrealizowana przez Wydział Edukacji; 

• Dodatki dla wychowawcy klas i dodatki motywacyjne dla nauczycieli 

oraz wysokości stawek dodatku funkcyjnego były przyznawane i wypłacane 

zgodnie z treścią uchwały; 

• Rozstrzygnięciem Nadzorczym Wojewody Wielkopolskiego z dnia 5 listopada 

2019 roku stwierdzono nieważność § 10, który brzmiał: „dodatek funkcyjny 

przyznaje się na czas określony nie krótszy niż 1 rok”.  

52. Uchwała nr 69/XIII/2019 z dnia 26 września 2019 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu 

określającego zasady rozliczania tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli, 

zasady udzielania i rozmiar zniżek godzin dla kadry 

kierowniczej, tygodniowy obowiązkowy wymiar 

godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 

42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, nauczycieli 

prowadzących kształcenie w formie zaocznej, 

nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy 

obowiązki określone dla stanowisk o różnym 

tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin 

• Uchwała zrealizowana przez Wydział Edukacji; 

• Zajęcia nauczycieli były rozliczane zgodnie z zasadami przyjętymi w treści 

uchwały; 

• Rozstrzygnięciem Nadzorczym Wojewody Wielkopolskiego z dnia 5 listopada 

2019 roku stwierdzono nieważność § 1 pkt 1 w zakresie wyrazów "oraz innych 

niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karty Nauczyciela" oraz § 1 pkt 2 tabela 

l.p. 7. 
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53. Uchwała nr 70/XIII/2019 z dnia 26 września 2019 r. w 

sprawie pozbawienia dotychczasowej kategorii dróg 

powiatowych na terenie Powiatu Wrzesińskiego 

• Uchwała zrealizowana przez Wydział Dróg Powiatowych; 

• Uchwała weszła w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. 

54. Uchwała nr 71/XIII/2019 z dnia 26 września 2019 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Wrzesińskiego na lata 2019 – 2027 

• Uchwała zrealizowana przez Wydział Finansowy; 

• Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą zostały dokonane zgodnie z jej treścią. 

55. Uchwała nr 72/XIII/2019 z dnia 26 września 2019 r. w 

sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu 

Wrzesińskiego na 2019 rok 

• Uchwała zrealizowana przez Wydział Finansowy; 

• Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą zostały dokonane zgodnie z jej treścią. 

56. Uchwała nr 73/XIV/2019 z dnia 7 listopada 2019 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środków 

finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych na zadania z zakresu 

rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 

osób niepełnosprawnych 

• Uchwała zrealizowana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni; 

• Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą zostały dokonane zgodnie z jej treścią. 

57. Uchwała nr 74/XIV/2019 z dnia 7 listopada 2019 r. w 

sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego 

trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka 

Sienkiewicza we Wrześni w czteroletnie Liceum 

Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza we 

Wrześni 

• Uchwała zrealizowana przez Wydział Edukacji; 

• Z dniem 1 września 2019 r. przekształcono dotychczasowe trzyletnie Liceum 

Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni w czteroletnie Liceum 

Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni. 

 

 

58. Uchwała nr 75/XIV/2019 z dnia 7 listopada 2019 r. w 

sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego 

trzyletniego II Liceum Ogólnokształcącego we Wrześni 

wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych 

i Ogólnokształcących we Wrześni w czteroletnie 

II Liceum Ogólnokształcące wchodzące w skład 

Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących  

• Uchwała zrealizowana przez Wydział Edukacji; 

• Z dniem 1 września 2019 r. przekształcono dotychczasowe trzyletnie II Liceum 

Ogólnokształcącego we Wrześni wchodzące w skład Zespołu Szkół Technicznych 

i Ogólnokształcących we Wrześni w czteroletnie II Liceum Ogólnokształcące 

wchodzące w skład Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we 

Wrześni. 

59. Uchwała nr 76/XIV/2019 z dnia 7 listopada 2019 r. w 

sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego 
• Uchwała zrealizowana przez Wydział Edukacji; 
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trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych 

we Wrześni wchodzącego w skład Zespołu Szkół 

Zawodowych nr 2 we Wrześni w czteroletnie Liceum 

Ogólnokształcące dla Dorosłych wchodzące w skład 

Zespołu Szkół Zawodowych nr 2  

• Z dniem 1 września 2019 r. przekształcono dotychczasowe trzyletnie Liceum 

Ogólnokształcącego dla Dorosłych we Wrześni wchodzące w skład Zespołu Szkół 

Zawodowych nr 2 we Wrześni w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla 

Dorosłych wchodzące w skład Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni. 

60. Uchwała nr 77/XIV/2019 z dnia 7 listopada 2019 r. w 

sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego 

czteroletniego Technikum nr 1 we Wrześni 

wchodzącego w skład Zespołu Szkół Politechnicznych 

we Wrześni w pięcioletnie Technikum nr 1 we Wrześni 

wchodzące w skład Zespołu Szkół Politechnicznych we 

Wrześni 

• Uchwała zrealizowana przez Wydział Edukacji; 

• Z dniem 1 września 2019 r. przekształcono dotychczasowe czteroletnie 

Technikum nr 1 we Wrześni wchodzące w skład Zespołu Szkół Politechnicznych 

we Wrześni w pięcioletnie Technikum nr 1 we Wrześni wchodzące w skład 

Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni. 

61. Uchwała nr 78/XIV/2019 z dnia 7 listopada 2019 r. w 

sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego 

czteroletniego Technikum nr 2 we Wrześni 

wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych i 

Ogólnokształcących we Wrześni w pięcioletnie 

Technikum nr 2 we Wrześni wchodzące w skład 

Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we 

Wrześni 

• Uchwała zrealizowana przez Wydział Edukacji; 

• Z dniem 1 września 2019 r. przekształcono dotychczasowe czteroletnie 

Technikum nr 1 we Wrześni wchodzące w skład Zespołu Szkół Politechnicznych 

we Wrześni w pięcioletnie Technikum nr 1 we Wrześni wchodzące w skład 

Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni. 

62. Uchwała nr 79/XIV/2019 z dnia 7 listopada 2019 r. w 

sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego 

czteroletniego Technikum nr 3 we Wrześni 

wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 

we Wrześni w pięcioletnie Technikum nr 3 we Wrześni 

wchodzące w skład Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 we 

Wrześni 

• Uchwała zrealizowana przez Wydział Edukacji. 

• Z dniem 1 września 2019 r. przekształcono dotychczasowe czteroletnie 

Technikum nr 3 we Wrześni wchodzące w skład Zespołu Szkół Zawodowych nr 

2 we Wrześni w pięcioletnie Technikum nr 3 we Wrześni wchodzące w skład 

Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni. 
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63. Uchwała nr 80/XIV/2019 z dnia 7 listopada 2019 r. w 

sprawie stwierdzenia przekształcenia Centrum 

Kształcenia Praktycznego we Wrześni i Ośrodka 

Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego we 

Wrześni wchodzących w skład Powiatowego Centrum 

Edukacji Zawodowej we Wrześni w Centrum 

Kształcenia Zawodowego we Wrześni wchodzące w 

skład Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we 

Wrześni 

• Uchwała zrealizowana przez Wydział Edukacji; 

• Z dniem 1 września 2019 r. przekształcono Centrum Kształcenia Praktycznego we 

Wrześni i Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego we Wrześni 

wchodzących w skład Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni w 

Centrum Kształcenia Zawodowego we Wrześni wchodzące w skład Powiatowego 

Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni. 

64. Uchwała nr 81/XIV/2019 z dnia 7 listopada 2019 r. 

zmieniająca uchwałę Rady Powiatu we Wrześni nr 

67/IX/2007 z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie 

utworzenia Powiatowego Centrum Edukacji 

Zawodowej we Wrześni 

• Uchwała zrealizowana przez Wydział Edukacji; 

• Z dniem 1 września 2019 r. połączono w zespół: Centrum Kształcenia 

Ustawicznego we Wrześni oraz Centrum Kształcenia Zawodowego we Wrześni. 

 

 

65. Uchwała nr 82/XIV/2019 z dnia 7 listopada 2019 r. w 

sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i 

przechowywanie statków i innych obiektów 

pływających z obszarów wodnych położonych na 

terenie powiatu wrzesińskiego w 2020 roku 

• Uchwała zrealizowana przez Wydział Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa; 

• Uchwała weszła w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. 

66. Uchwała nr 83/XIV/2019 z dnia 7 listopada 2019 r. w 

sprawie ustalenia wysokości opłat obowiązujących w 

roku 2020 za usunięcie pojazdu z drogi i jego 

parkowanie na wyznaczonym przez starostę parkingu 

strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w 

wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu lub w 

trakcie usuwania pojazdu z drogi a następnie 

odstąpienia od usunięcia pojazdu 

• Uchwała zrealizowana przez Wydział Komunikacji i Transportu; 

• Uchwała weszła w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. 

67. Uchwała nr 84/XIV/2019 z dnia 7 listopada 2019 r. w 

sprawie: udzielenia pomocy finansowej Województwu 
• Uchwała zrealizowana przez Wydział Komunikacji i Transportu; 

• Pomoc finansowa zostanie udzielona w latach 2020 – 2022.  
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Wielkopolskiemu w ramach realizacji zadania 

publicznego pn. „Wzmocnienie wojewódzkich 

kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze 

oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez 

zwiększenie ilości połączeń kolejowych – 

dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej 

(PKM)” 

68. Uchwała nr 85/XIV/2019 z dnia 7 listopada 2019 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu 

Powiatu Wrzesińskiego 

 

• Uchwała zrealizowana - sprawę koordynował Referat Kontroli, Obsługi Rady 

i Zarządu; 

• W związku z podjęciem dnia 10 września 2019 r. uchwały nr 65/XII/2019 Rady 

Powiatu Wrzesińskiego w sprawie likwidacji placówki opiekuńczo - 

wychowawczej typu rodzinnego, Rodzinnego Domu Dziecka w Pyzdrach 

zmieniono w Statucie Powiatu Wrzesińskiego § 130 Jednostki organizacyjne 

Powiatu wrzesińskiego. Zmianie uległ cały § 130, tak aby zachować zgodność 

punktacji i nie zostawiać pustych punktów. 

69. Uchwała nr 86/XIV/2019 z dnia 7 listopada 2019 r. w 

sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej przebudowy 

drogi powiatowej nr 2903P Ciemierów Kolonia – 

granica powiatu – Anielewo na odcinku Górne Grądy – 

Anielewo 

• Uchwała zrealizowana - sprawę koordynował Referat Kontroli, Obsługi Rady 

i Zarządu; 

• Petycja w sprawie przebudowy drogi powiatowej nr 2903P Ciemierów Kolonia – 

granica powiatu – Anielewo na odcinku Górne Grądy - Anielewo została 

rozpatrzona pozytywnie. 

70. Uchwała nr 87/XIV/2019 z dnia 7 listopada 2019 r. w 

sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wprowadzenia 

polityki zarządzania konfliktem interesów radnych 

powiatowych 

• Uchwała zrealizowana - sprawę koordynował Referat Kontroli, Obsługi Rady 

i Zarządu; 

• Petycję w sprawie wprowadzenia polityki zarządzania konfliktem interesów 

radnych powiatowych uznano za niezasadną. 

71. Uchwała nr 88/XIV/2019 z dnia 7 listopada 2019 r. w 

sprawie uchwalenia rocznego „Programu współpracy 

powiatu wrzesińskiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 

3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie na 2020 r. 

• Uchwała realizowana przez Referat Spraw Społecznych i Zdrowia; 

• Rozstrzygnięciem Nadzorczym Wojewody Wielkopolskiego z dnia 17 grudnia 

2019 roku stwierdzono w całości nieważność uchwały ze względu na istotne 

naruszenie prawa; 

• W związku ze stwierdzeniem nieważności uchwały, Rada Powiatu Wrzesińskiego 

dnia 20 lutego 2020 r. podjęła nową uchwałę nr 111/XVI/2020 w sprawie 

uchwalenia rocznego „Programu współpracy powiatu wrzesińskiego z 
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organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 r." 

72. Uchwała nr 89/XIV/2019 z dnia 7 listopada 2019 r. w 

sprawie wyrażenia zgody na złożenie przez Powiat 

Wrzesiński wniosku o dofinansowanie projektu pt.: 

„Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych 

Powiatu Wrzesińskiego”, ubiegającego 

o dofinansowanie z Wielkopolskiego Regionalnego 

Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Oś 

priorytetowa 2 Społeczeństwo informacyjne, Działanie 

2.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych, 

Poddziałanie 2.1.2 Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów 

publicznych współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

• Uchwała zrealizowana przez Wydział – Powiatowy Ośrodek Dokumentacji 

Geodezyjnej i Kartograficznej; 

• Termin realizacji zadania: 1 września 2020 r. – 31 grudnia 2021 r.; 

• Zadanie nie obejmuje 2019 r.  

73. Uchwała nr 90/XIV/2019 z dnia 7 listopada 2019 r. 

zmieniająca uchwałę nr 152/XXV/2016 Rady Powiatu 

Wrzesińskiego z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu 

Wrzesińskiego w charakterze Partnera do uczestnictwa 

w projekcie realizowanym w latach 2017 – 2018 przez 

Województwo Wielkopolskie pn. „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” w ramach Osi 

Priorytetowej 2. Społeczeństwo Informacyjne, 

Działania 2.1. Rozwój elektronicznych usług 

publicznych Wielkopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego na lata 2014 – 2020 

• Uchwała zrealizowana przez Referat Spraw Społecznych i Zdrowia; 

• Nie zrealizowano w pierwotnie planowanym zakresie działań zaplanowanych na 

2019 r. w związku z tym Urząd Marszałkowski zwrócił się do Powiatu 

Wrzesińskiego z prośbą o przesunięcie zaplanowanych środków z 2019 r. na 2020 

r. Wydłużono termin realizacji zadania do dnia 31 grudnia 2020 r. oraz zwiększono 

kwotę o 1.500,00 zł, jaką powiat wrzesiński winien wyasygnować na realizację 

projektu. 
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74. Uchwała nr 91/XIV/2019 z dnia 7 listopada 2019 r. 

zmieniająca uchwałę nr 229/XXXVII/2017 Rady 

Powiatu Wrzesińskiego z dnia 8 listopada 2017 r. 

w sprawie powierzenia Samorządowi Województwa 

Wielkopolskiego prowadzenia zadania publicznego w 

zakresie ochrony zdrowia polegającego na wdrożeniu 

elektronicznych usług: e-dokumentacji i e-rejestracji, 

poprzez wyposażenie środowiska informatycznego 

Szpitala Powiatowego we Wrześni w sprzęt 

informatyczny i oprogramowanie oraz dostarczenie 

usług, zgodnie z Projektem pn. „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” 

• Uchwała zrealizowana przez Referat Spraw Społecznych i Zdrowia; 

• Nie zrealizowano w pierwotnie planowanym zakresie działań zaplanowanych na 

2019 r. w związku z tym Urząd Marszałkowski zwrócił się do Powiatu 

Wrzesińskiego z prośbą o przesunięcie zaplanowanych środków z 2019 r. na 2020 

r. Wydłużono termin realizacji zadania do dnia 31 grudnia 2020 r. oraz zwiększono 

kwotę o 1.500,00 zł, jaką powiat wrzesiński winien wyasygnować na realizację 

projektu. 

75. Uchwała nr 92/XIV/2019 z dnia 7 listopada 2019 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Wrzesińskiego na lata 2019 – 2027 

• Uchwała zrealizowana przez Wydział Finansowy; 

• Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą zostały dokonane zgodnie z jej treścią. 

76. Uchwała nr 93/XIV/2019 z dnia 7 listopada 2019 r. w 

sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu 

Wrzesińskiego na 2019 rok 

• Uchwała zrealizowana przez Wydział Finansowy; 

• Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą zostały dokonane zgodnie z jej treścią. 

77. Uchwała nr 94/XV/2019 z dnia 17 grudnia 2019 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środków 

finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych na zadania z zakresu 

rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 

osób niepełnosprawnych 

• Uchwała zrealizowana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni; 

• Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą zostały dokonane zgodnie z jej treścią. 

78. Uchwała nr 95/XV/2019 z dnia 17 grudnia 2019 r. w 

sprawie wyodrębnienia Środowiskowego Domu 
• Uchwała zrealizowana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni; 
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Samopomocy „Na Skarpie" w Gozdowie ze struktur 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni 

oraz utworzenia odrębnej jednostki organizacyjnej pod 

nazwą Środowiskowy Dom Samopomocy „Na Skarpie" 

w Gozdowie i nadania Statutu 

• Z dniem 1 lutego 2020 r. został wyodrębniony Środowiskowy Dom Samopomocy 

„Na Skarpie" w Gozdowie ze struktur Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

we Wrześni oraz utworzona została odrębna jednostka organizacyjna pod nazwą 

Środowiskowy Dom Samopomocy „Na Skarpie" w Gozdowie; 

• Rozstrzygnięciem Nadzorczym Wojewody Wielkopolskiego z dn. 28 stycznia 

2020 roku stwierdzono nieważność § 6 w zakresie wyrazów „po upływie 14 dni 

od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego”. 

79. Uchwała nr 96/XV/2019 z dnia 17 grudnia 2019 r. w 

sprawie wyodrębnienia Środowiskowego Domu 

Samopomocy „Jutrzenka" w Pietrzykowie ze struktur 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni 

oraz utworzenia odrębnej jednostki organizacyjnej pod 

nazwą Środowiskowy Dom Samopomocy „Jutrzenka" 

w Pietrzykowie i nadania Statutu 

• Uchwała zrealizowana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni; 

• Z dniem 1 lutego 2020 r. został wyodrębniony Środowiskowy Dom Samopomocy 

„Jutrzenka" w Pietrzykowie ze struktur Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

we Wrześni oraz utworzona została odrębna jednostka organizacyjna pod nazwą 

Środowiskowy Dom Samopomocy „Jutrzenka" w Pietrzykowie; 

• Rozstrzygnięciem Nadzorczym Wojewody Wielkopolskiego z dn. 28 stycznia 

2020 roku stwierdzono nieważność § 6 w zakresie wyrazów „po upływie 14 dni 

od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego”. 

 

80. Uchwała nr 97/XV/2019 z dnia 17 grudnia 2019 r. w 

sprawie uchwalenia Powiatowego programu działań na 

rzecz osób z niepełnosprawnościami na lata 2019 - 

2023 

• Uchwała zrealizowana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni; 

• Powiatowy program działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami na lata 2019 

– 2023 stanowi kontynuację zadań, jakie były wytyczone w Powiatowym 

programie działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami na lata 2014 – 2018; 

• Program wspiera i eliminuje wszelkie przejawy dyskryminacji oraz umożliwia 

osobom niepełnosprawnym pełne uczestnictwo w życiu zawodowym 

i społecznym. 

81. Uchwała nr 98/XV/2019 z dnia 17 grudnia 2019 r. w 

sprawie zamiaru przekształcenia II Liceum 

Ogólnokształcącego we Wrześni wchodzącego w skład 

Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. 

gen. dr. Romana Abrahama we Wrześni poprzez 

likwidację internatu 

• Uchwała zrealizowana przez Wydział Edukacji; 

• Z dniem 31 sierpnia 2020 roku zamierza się przekształcić II Liceum 

Ogólnokształcące we Wrześni wchodzące w skład Zespołu Szkół Technicznych i 

Ogólnokształcących im. gen. dr. Romana Abrahama we Wrześni z siedzibą przy 

ul. Kaliskiej 2a poprzez likwidację internatu. 
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82. Uchwała nr 99/XV/2019 z dnia 17 grudnia 2019 r. w 

sprawie zamiaru przekształcenia Technikum nr 2 we 

Wrześni wchodzącego w skład Zespołu Szkół 

Technicznych i Ogólnokształcących im. gen. 

dr. Romana Abrahama we Wrześni poprzez likwidację 

internatu 

• Uchwała zrealizowana przez Wydział Edukacji; 

• Z dniem 31 sierpnia 2020 roku zamierza się przekształcić Technikum nr 2 

we Wrześni wchodzące w skład Zespołu Szkół Technicznych 

i Ogólnokształcących im. gen. dr. Romana Abrahama we Wrześni z siedzibą przy 

ul. Kaliskiej 2a poprzez likwidację internatu. 

83. Uchwała nr 100/XV/2019 z dnia 17 grudnia 2019 r. w 

sprawie zamiaru przekształcenia Bursy Międzyszkolnej 

we Wrześni wchodzącej w skład Powiatowego Centrum 

Edukacji Zawodowej we Wrześni poprzez utworzenie 

dodatkowej lokalizacji prowadzenia zajęć opiekuńczo-

wychowawczych przy ul. Kaliskiej 2a we Wrześni 

 

•  Uchwała zrealizowana przez Wydział Edukacji; 

• Z dniem 1 września 2020 roku zamierza się przekształcić Bursę Międzyszkolną 

we Wrześni z siedzibą przy ul. Słowackiego 11 wchodzącą w skład Powiatowego 

Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni poprzez utworzenie dodatkowej 

lokalizacji prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych przy ul. Kaliskiej 2a 

we Wrześni. 

84. Uchwała nr 101/XV/2019 z dnia 17 grudnia 2019 r. w 

sprawie wniesienia skargi kasacyjnej na wyrok 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu 

• Uchwała zrealizowana - sprawę koordynował Referat Spraw Społecznych 

i Zdrowia; 

• Rada Powiatu Wrzesińskiego wniosła skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu 

Administracyjnego w Warszawie od wyroku Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Poznaniu z dnia 29 października 2019 r. oddalającego 

skargę na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19 lipca 

2019 r. stwierdzające nieważność uchwały nr 45/VII/2019 Rady Powiatu 

Wrzesińskiego z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin 

pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu wrzesińskiego w 2019 r. 

85. Uchwała nr 102/XV/2019 z dnia 17 grudnia 2019 r. 

zmieniająca uchwałę nr 152/XXV/2016 Rady Powiatu 

Wrzesińskiego z dnia 7 listopada 2016 roku w sprawie 

wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu 

Wrzesińskiego w charakterze Partnera do uczestnictwa 

w projekcie realizowanym w latach 2017-2018 przez 

Województwo Wielkopolskie pn. „Wyposażenie 

• Uchwała zrealizowana przez Referat Spraw Społecznych i Zdrowia; 

• Niniejszą uchwałą wprowadzono zmianę dotyczącą zwiększenia środków na 

pokrycie kosztów niekwalifikowalnych związanych z kosztem utrzymania i opłaty 

za energię (oszacowany roczny koszt energii to 3.000,00 zł). 
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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" w ramach Osi 

Priorytetowej 2. Społeczeństwo Informacyjne, 

Działania 2.1. Rozwój elektronicznych usług 

publicznych Wielkopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego na lata 2014 —2020 

86. Uchwała nr 103/XV/2019 z dnia 17 grudnia 2019 r. 

zmieniająca uchwałę nr 229/XXXVII/2017 Rady 

Powiatu Wrzesińskiego z dnia 8 listopada 2017 r. 

w sprawie powierzenia Samorządowi Województwa 

Wielkopolskiego prowadzenia zadania publicznego w 

zakresie ochrony zdrowia polegającego na wdrożeniu 

elektronicznych usług: e-dokumentacji i e-rejestracji, 

poprzez wyposażenie środowiska informatycznego 

Szpitala Powiatowego we Wrześni w sprzęt 

informatyczny i oprogramowanie oraz dostarczenie 

usług, zgodnie z Projektem pn. „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" 

• Uchwała zrealizowana przez Referat Spraw Społecznych i Zdrowia; 

• Niniejszą uchwałą wprowadzono zmianę dotyczącą zwiększenia środków na 

pokrycie kosztów niekwalifikowalnych związanych z kosztem utrzymania i opłaty 

za energię (oszacowany roczny koszt energii to 3.000,00 zł). 

87. Uchwała nr 104/XV/2019 z dnia 17 grudnia 2019 r. w 

sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora 

Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni 

• Uchwała zrealizowana - sprawę koordynował Referat Kontroli, Obsługi Rady 

i Zarządu; 

• Uznano za niezasadną skargę na działalność dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy 

we Wrześni w sprawie nieprawidłowości przy przeprowadzeniu szkolenia pn. 

„Nowoczesny sprzedawca z obsługą urządzeń fiskalnych i komputera". 
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88. Uchwała nr 105/XV/2019 z dnia 17 grudnia 2019 r. w 

sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wdrożenia 

płatności bezgotówkowych w Starostwie Powiatowym 

we Wrześni 

• Uchwała zrealizowana - sprawę koordynował Referat Kontroli, Obsługi Rady 

i Zarządu; 

• Petycję w sprawie wdrożenia płatności bezgotówkowych w Starostwie 

Powiatowym we Wrześni uznano za niezasadną. 

 

89. Uchwała nr 106/XV/2019 z dnia 17 grudnia 2019 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie organizacji wspólnej 

obsługi jednostek organizacyjnych zaliczanych do 

sektora finansów publicznych, dla których organem 

prowadzącym jest Powiat Wrzesiński 

• Uchwała zrealizowana przez Wydział Finansowy; 

• W związku z podjętymi uchwałami nr: 95/XV/2019 i 96/XV/2019 z dnia 

17 grudnia 2019 r. w sprawie wyodrębnienia Środowiskowych Domów 

Samopomocy „Na Skarpie" w Gozdowie i „Jutrzenka" w Pietrzykowie ze struktur 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni oraz utworzenia odrębnych 

jednostek organizacyjnych pod nazwami: Środowiskowy Dom Samopomocy „Na 

Skarpie" w Gozdowie i Środowiskowy Dom Samopomocy „Jutrzenka" w 

Pietrzykowie uzupełniono wykaz jednostek obsługiwanych o ww. Środowiskowe 

Domy Samopomocy; 

• Uchwała weszła w życie z dniem 1 lutego 2020 r. 

90. Uchwała nr 107/XV/2019 z dnia 17 grudnia 2019 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Wrzesińskiego na lata 2019 - 2027 

• Uchwała zrealizowana przez Wydział Finansowy; 

• Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą zostały dokonane zgodnie z jej treścią. 

91. Uchwała nr 108/XV/2019 z dnia 17 grudnia 2019 r. w 

sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu 

Wrzesińskiego na 2019 rok 

• Uchwała zrealizowana przez Wydział Finansowy; 

• Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą zostały dokonane zgodnie z jej treścią. 

92. Uchwała nr 109/XV/2019 z dnia 17 grudnia 2019 r. w 

sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Wrzesińskiego na lata 2020 - 2027 

• Uchwała zrealizowana przez Wydział Finansowy; 

• Uchwała weszła w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. 

93. Uchwała nr 110/XV/2019 z dnia 17 grudnia 2019 r. w 

sprawie uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 

2020 rok 

• Uchwała zrealizowana przez Wydział Finansowy; 

• Uchwała weszła w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. 
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Załącznik nr 3 

do Raportu o stanie powiatu wrzesińskiego za 2019 rok 

 

 

Wykonanie uchwał rady powiatu – uchwały podjęte przed 1 stycznia 2019 r., ale obejmujące swym zakresem 2019 r. 

Lp. Uchwała (numer/data podjęcia/przedmiot) Informacja o wykonaniu 

1. Uchwała nr 36/VI/2015 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 21 

maja 2015 r. w sprawie przyjęcia „Strategii rozwoju powiatu 

wrzesińskiego na lata 2014 - 2020" 

• Uchwała realizowana przez Wydział Promocji, Kultury i Sportu; 

• Wykonanie strategii w 2019 roku zostało przedstawione w punkcie V. 

2. Uchwała nr 82/XIV/2016 Rady Powiatu Wrzesińskiego 

z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia „Strategii 

Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie 

Wrzesińskim na lata 2016 - 2020” 

• Uchwała realizowana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we 

Wrześni; 

• Działania zostały szczegółowo przedstawione w punkcie VII podpunkty: 

3) pomoc społeczna, 4) wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej, 

5) polityka prorodzinna i 6) wspieranie osób niepełnosprawnych. 
3. Uchwała nr 83/XIV/2016 Rady Powiatu Wrzesińskiego 

z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia Powiatowego 

programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz 

ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2016 - 2020 

• Uchwała realizowana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we 

Wrześni; 

• Wykonanie programu szczegółowo zostało przedstawione w punkcie VII 

podpunkt 5) polityka prorodzinna – powiatowy program przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie. 
4. Uchwała nr 86/XIV/2016 Rady Powiatu Wrzesińskiego 

z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie zatwierdzenia 

przystąpienia powiatu wrzesińskiego do złożenia wniosku 

o dofinansowanie projektu „Rozwój szkolnictwa 

zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego - stawiamy 

na kształcenie fachowców!” w ramach „Wielkopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020” - 

Działanie 8.3 „Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia 

i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy”, 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego 

• Uchwała realizowana przez Wydział Edukacji; 

• Termin realizacji od 1 września 2019 r. do 31 sierpnia 2022 r.; 

• Wniosek został złożony i pozytywnie rozpatrzony. Otrzymano 

dofinansowanie na realizację projektu. 

• Cel: wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego 

do potrzeb rynku pracy, podniesienie kwalifikacji i podniesienie 

kompetencji nauczycieli 

• Uczestnicy: Zespół Szkół Politechnicznych, Zespół Szkół Zawodowych 

nr 2, Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej 

• W 2019 r. wystąpiono z wnioskiem o zmiany do instytucji 

współfinansującej, które wiązały się z koniecznością podpisania aneksu do 

umowy. Zmiany we wniosku o dofinansowanie dotyczyły weryfikacji 
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formy zatrudnienia prowadzących kursy, zajęcia i szkolenia oraz wpisania 

szkół jako realizatorów projektu.  
5. Uchwała nr 118/XIX/2016 Rady Powiatu Wrzesińskiego 

z dnia 2 czerwca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie 

przyjęcia „Strategii rozwoju powiatu wrzesińskiego na lata 

2014-2020” 

• Uchwała realizowana przez Wydział Promocji, Kultury i Sportu; 

• Zmiana polega na aktualizacji załącznika nr 1 do uchwały w związku 

z ubieganiem się o środki zewnętrzne; 

• Wprowadzona zmiana ustaliła nowy termin składania wniosków, zgodnie 

z uchwałą nr 44/VIII/2015 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 26 czerwca 

2015 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały 

budżetowej. 
6. Uchwała nr 123/XXI/2016 Rady Powiatu Wrzesińskiego 

z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na złożenie 

wniosku przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we 

Wrześni o dofinansowanie projektu w ramach Osi 

priorytetowej 7. Włączenie społeczne Działanie 7.1. 

Aktywna integracja Poddziałanie 7.1.2. Aktywna integracja 

- projekty konkursowe realizowane w ramach 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na 

lata 2014-2020 (nabór NR RPWP.07.01.02-IZ-00-30-

001/16) 

• Uchwała zrealizowana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we 

Wrześni; 

• Uchwałą nr 315/XLIX/2018 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 

25 października 2018 r. zmieniono termin realizacji projektu od 1 czerwca 

2017 r. do 28 lutego 2019 r.; 

• Zaktywizowano 200 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez 

wdrożenie aktywnej integracji na terenie Gminy Września, Kołaczkowo, 

Miłosław, Pyzdry, Nekla w Powiecie Wrzesińskim (głównie z Warsztatów 

Terapii Zajęciowej z Wrześni, Czeszewa i Rudy Komorskiej, 

z Środowiskowych Domów Samopomocy w Gozdowie i Pietrzykowie, 

z Domu Pomocy Społecznej we Wrześni, z Ośrodka Wspomagania 

Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie i z Zespołu Szkół Specjalnych we 

Wrześni). 
7. Uchwała nr 134/XXIII/2016 Rady Powiatu Wrzesińskiego z 

dnia 8 września 2016 r. zmieniająca uchwałę nr 

250/XL/2014 Rady Powiatu we Wrześni w sprawie 

wyrażenia zgody na przystąpienie Zespołu Szkół 

Politechnicznych we Wrześni do projektu „European House 

Of the Future Actually Created by the Students” (Europejski 

Dom Przyszłości Stworzony przez Uczniów) w programie 

Erasmus+ w obszarze edukacji szkolnej w ramach akcji 2. 

„Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk: 

Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół” 

• Uchwała zrealizowana przez Wydział Edukacji; 

• Realizacja projektu trwała od 1 września 2016 r. do 31 sierpnia 2019 r.; 

• Zmiana dotyczyła nazwy programu, terminu realizacji oraz wartości 

projektu. 
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8. Uchwała nr 152/XXV/2016 Rady Powiatu Wrzesińskiego z 

dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na 

przystąpienie Powiatu Wrzesińskiego w charakterze Partnera 

do uczestnictwa w projekcie realizowanym w latach 2017 - 

2018 przez Województwo Wielkopolskie pn. „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” w ramach Osi Priorytetowej 2. 

Społeczeństwo Informacyjne, Działania 2.1. Rozwój 

elektronicznych usług publicznych Wielkopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 

• Uchwała realizowana przez Referat Spraw Społecznych i Zdrowia; 

• Informacja na temat zakresu realizacji w roku 2019 została zawarta 

w punkcie VII podpunkt 2) promocja i ochrona zdrowia. 

9. Uchwała nr 172/XXVIII/2017 Rady Powiatu Wrzesińskiego 

z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia 

„Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej na lata 

2017-2019” 

• Uchwała zrealizowana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we 

Wrześni; 

• Program został przedstawiony w punkcie VII podpunkt 4) wsparcie rodziny 

i systemu pieczy zastępczej. 

10. Uchwała nr 173/XXVIII/2017 Rady Powiatu Wrzesińskiego 

z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na 

realizację przez Powiat Wrzesiński projektu pn. „Tworzenie, 

modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz 

standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych 

gromadzonych w powiatowym zasobie geodezyjnym 

i kartograficznym oraz ich udostępnienie za pomocą e-usług 

w powiecie wrzesińskim” w ramach „Wielkopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020” - 

Oś priorytetowa 2. „Społeczeństwo Informacyjne”, 

Działanie 2.1. „Rozwój elektronicznych usług publicznych”, 

Poddziałanie 2.1.2 „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów 

• Uchwała realizowana przez Wydział – Powiatowy Ośrodek Dokumentacji 

Geodezyjnej i Kartograficznej; 

• Projekt został przedstawiony w punkcie VII podpunkt 11) geodezja, 

kartografia i kataster. 
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publicznych”, współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

11. Uchwała nr 179/XXIX/2017 Rady Powiatu Wrzesińskiego 

z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na 

złożenie przez Powiat Wrzesiński wniosku o dofinansowanie 

projektu pt.: „Modernizacja i rozbudowa Centrum 

Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój 

szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu 

wrzesińskiego”” w ramach „Wielkopolskiego Regionalnego 

Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020” - Działanie 9.3 

Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej 

i szkoleniowej, Poddziałanie 9.3.2 Inwestowanie w rozwój 

infrastruktury kształcenia zawodowego, 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego 

• Uchwała realizowana przez Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych 

i Funduszy Europejskich; 

• Termin realizacji od 16 czerwca 2015 r. do 31 grudnia 2021 r.; 

• W dniu 21 marca 2017 roku Powiat Wrzesiński wystąpił z wnioskiem 

o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Wielkopolskiego dla projektu pn.: Modernizacja i rozbudowa Centrum 

Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa 

zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego””. Projekt przeszedł 

pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną co skutkowało zawarciem 

umowy o dofinansowanie w dniu 10 lipca 2017 r.; 

• Projekt w trakcie realizacji. 

12. Uchwała nr 184/XXX/2017 Rady Powiatu Wrzesińskiego 

z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na 

przystąpienie do realizacji projektu w sprawie dostosowania 

sieci szkół ponadgimnazjalnych i szkół specjalnych do 

nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół 

ponadpodstawowych i specjalnych 

• Uchwała zrealizowana przez Wydział Edukacji; 

• Termin realizacji od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.; 

• W 2019 r. sieć szkół była zorganizowana zgodnie z uchwałą; 

• Niniejsza uchwała została zmieniona uchwałą nr 192/XXXI/2017 Rady 

Powiatu Wrzesińskiego z dnia 27 kwietnia 2017 r. odnośnie obowiązku 

publikacji w dzienniku urzędowym i wejścia w życie po upływie 14 dni od 

ogłoszenia. 
13. Uchwała nr 185/XXX/2017 Rady Powiatu Wrzesińskiego 

z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na 

złożenie przez Powiat Wrzesiński wniosku 

o dofinansowanie projektu pt.: „Budowa i Wyposażenie 

Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii 

w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa 

zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”” w ramach 

„Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na 

lata 2014 - 2020” - Działanie 9.3 Inwestowanie w rozwój 

infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, Poddziałanie 

• Uchwała realizowana przez Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych 

i Funduszy Europejskich; 

• W dniu 31 marca 2017 roku Powiat Wrzesiński wystąpił z wnioskiem 

o dofinansowanie projektu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Wielkopolskiego. Projekt przeszedł pozytywnie ocenę formalną 

i merytoryczną co skutkowało zawarciem umowy o dofinansowanie w dniu 

10 lipca 2017 r.; 

• Projekt realizowany na podstawie przepisów zawartych w uchwałach 

podjętych w późniejszym terminie. 
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9.3.2 Inwestowanie w rozwój infrastruktury kształcenia 

zawodowego, współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

14. Uchwała nr 192/XXXI/2017 Rady Powiatu Wrzesińskiego 

z dnia 27 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę nr 

184/XXX/2017 Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie 

dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i szkół 

specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci 

szkół ponadpodstawowych i specjalnych 

• Uchwała zrealizowana przez Wydział Edukacji; 

• Niniejsza uchwała wprowadziła do uchwały nr 184/XXX/2017 zapis 

odnośnie obowiązku publikacji w dzienniku urzędowym i wejścia w życie 

po upływie 14 dni od ogłoszenia. 

15. Uchwała nr 203/XXXIII/2017 Rady Powiatu Wrzesińskiego 

z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie przyjęcia „Powiatowego 

Programu Wspierania Edukacji oraz Wyrównywania Szans 

Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży” 

• Uchwała realizowana przez Wydział Edukacji; 

• W 2019 r. przyznano stypendia zgodnie z uchwałą, informacje 

o przyznanych stypendiach zostały zawarte w punkcie VII podpunkt 

1) edukacja publiczna. 

16. Uchwała nr 206/XXXIII/2017 Rady Powiatu Wrzesińskiego 

z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na 

realizację projektu pn. „Budowa i wyposażenie Centrum 

Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu 

realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego 

na terenie powiatu wrzesińskiego”” w ramach 

„Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na 

lata 2014 - 2020” - Działanie 9.3 Inwestowanie w rozwój 

infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, Poddziałanie 

9.3.2 Inwestowanie w rozwój infrastruktury kształcenia 

zawodowego, współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

• Uchwała realizowana przez Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych 

i Funduszy Europejskich; 

• W związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie i pozytywną oceną 

formalną i merytoryczną zawarto umowę o dofinansowanie projektu w dniu 

10 lipca 2017 r.;  

• W 2018 roku prowadzono, rozpoczęte w 2017 roku, prace związane z 

budową budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii. 

W dniu 17 września 2018 roku uzyskano pozwolenie na użytkowanie 

budynku. Dodatkowo przeprowadzono postępowania przetargowe na 

dostawę sprzętu i wyposażenia dla nowopowstałego budynku. Dostarczono 

sprzęt do pracowni technologicznej, metrologicznej, obszar ćwiczeń 

praktycznych motoryzacyjnych oraz wyposażenie meblowe 

i teleinformatyczne; 

• W 2019 roku dostarczono wyposażenie do następujących pracowni: stacje 

zrobotyzowane, pracownia CAD-CAM, tokarkę sterowaną numerycznie, 

frezarkę sterowaną numerycznie, tokarkę i frezarkę uniwersalną, 

symulatory sterowania obrabiarkami, wyposażenie pracowni spawalniczej, 

wyposażenie warsztatowe, zestawy szkoleniowe w zakresie elektryki, 
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pneumatyki, hydrauliki, podnośnik samochodowy, urządzenia do 

diagnostyki systemów samochodowych oraz drobny sprzęt warsztatowy; 

• Zakończenie realizacji projektu zaplanowano na 31 grudnia 2020 r. 
17. Uchwała nr 207/XXXIII/2017 Rady Powiatu Wrzesińskiego 

z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na 

realizację projektu pn. „Modernizacja i rozbudowa Centrum 

Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój 

szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu 

wrzesińskiego”” w ramach „Wielkopolskiego Regionalnego 

Programu. Operacyjnego na lata 2014 - 2020” - Działanie 

9.3. Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej 

i szkoleniowej, Poddziałanie 9.3.2 Inwestowanie w rozwój 

infrastruktury kształcenia zawodowego, 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego 

• Uchwała realizowana przez Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych 

i Funduszy Europejskich; 

• Termin realizacji od 16 czerwca 2015 r. do 31 grudnia 2021 r.; 

• W związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie i pozytywną oceną 

formalną i merytoryczną zawarto umowę o dofinansowanie projektu w dniu 

10  lipca 2017 r.;  

• W roku 2019 zakończono modernizację i wyposażenie budynku bursy przy 

ulicy Słowackiego 11. W ramach niniejszego zadania wykonano prace 

budowlane, które skutkowały uzyskaniem w dniu 16 maja 2019 roku 

pozwoleniem na użytkowanie. Ponadto zakupiono niezbędny sprzęt 

umożliwiający prawidłowe funkcjonowanie obiektu tj.: wyposażenie 

meblowe, gastronomiczne, teleinformatyczne; 

• W 2019 kontynuowano, rozpoczęte w 2018 roku prace budowlane 

w zakresie budowy budynku zaplecza dydaktyczno-sportowego. W dniu 20 

grudnia 2019 roku uzyskano warunkowe pozwolenie na użytkowanie 

umożliwiające użytkowanie obiektu;  

• Projekt w trakcie realizacji. 

18. Uchwała nr 210/XXXIV/2017 Rady Powiatu Wrzesińskiego 

z dnia 10 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę 

nr 152/XXV/2016 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 

7 listopada 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na 

przystąpienie Powiatu Wrzesińskiego w charakterze 

Partnera do uczestnictwa w projekcie realizowanym w latach 

2017 - 2018 przez Województwo Wielkopolskie 

pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych 

wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów 

leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające 

• Uchwała realizowana przez Referat Spraw Społecznych i Zdrowia; 

• Informacja na temat zakresu realizacji w roku 2019 została zawarta 

w punkcie VII podpunkt 2) promocja i ochrona zdrowia. 
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wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz 

stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami 

leczniczymi samorządu województwa” w ramach Osi 

Priorytetowej 2. Społeczeństwo Informacyjne, Działania 2.1. 

Rozwój elektronicznych usług publicznych Wielkopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 

19. Uchwała nr 215/XXXV/2017 Rady Powiatu Wrzesińskiego 

z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia „Powiatowego 

Programu Rozwoju Edukacji” 

 

• Uchwała realizowana przez Wydział Edukacji; 

• W 2019 r. przyznano i realizowano granty edukacyjne zgodnie z uchwałą, 

informacje o przyznanych grantach zostały zawarte w punkcie VII 

podpunkt 1) edukacja publiczna. 

20. Uchwała nr 229/XXXVII/2017 Rady Powiatu 

Wrzesińskiego z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie 

powierzenia Samorządowi Województwa Wielkopolskiego 

prowadzenia zadania publicznego w zakresie ochrony 

zdrowia polegającego na wdrożeniu elektronicznych usług: 

e-dokumentacji i e-rejestracji, poprzez wyposażenie 

środowiska informatycznego Szpitala Powiatowego we 

Wrześni w sprzęt informatyczny i oprogramowanie oraz 

dostarczenie usług, zgodnie z Projektem pn. „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” 

• Uchwała realizowana przez Referat Spraw Społecznych i Zdrowia; 

• Informacja na temat zakresu realizacji w roku 2019 została zawarta 

w punkcie VII podpunkt 2) promocja i ochrona zdrowia. 

21. Uchwała nr 246/XXXVIII/2017 Rady Powiatu 

Wrzesińskiego z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na złożenie wniosku o dofinansowanie 

projektu w ramach „Wielkopolskiego Regionalnego 

Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020” – Działanie 8.1 

„Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu 

• Uchwała realizowana przez Wydział Edukacji; 

• Termin realizacji od 1 sierpnia 2018 r. do 30 czerwca 2021 r.; 

• Powiat złożył wniosek i uzyskał dofinansowanie; 

• Wartość projektu: 2 058 687,85 zł; 

• W 2019 r. realizowano zajęcia dodatkowe dla uczniów, doskonalenie 

zawodowe nauczycieli poprzez studia podyplomowe i szkolenia. 
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nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji 

przedszkolnej i szkolnej”, Poddziałanie 8.1.2 Kształcenie 

ogólne współfinansowanego ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego i budżetu państwa 

22. Uchwała nr 253/XXXIX/2017 Rady Powiatu Wrzesińskiego 

z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu 

Ochrony Środowiska dla Powiatu Wrzesińskiego na lata 

2017 - 2020 z perspektywą na lata 2021 - 2024” wraz z 

Prognozą oddziaływania na środowisko 

• Uchwała realizowana przez Wydział Budownictwa, Środowiska 

i Rolnictwa; 

• Program został przedstawiony w punkcie VII podpunkt 15) ochrona 

środowiska i przyrody. 

23. Uchwała nr 261/XL/2018 Rady Powiatu Wrzesińskiego 

z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie trybu udzielania 

i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych 

o uprawnieniach szkół publicznych oraz niepublicznych 

placówek oświatowych, trybu przeprowadzania kontroli 

prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji oraz 

terminu i sposobu rozliczania wykorzystania dotacji 

• Uchwała zrealizowana przez Wydział Edukacji; 

• Wcześniejsza uchwała w tej sprawie wygasła zgodnie z art. 80 ustawy 

o finansowaniu zadań oświatowych z dnia 27 października 2017 r.; 

• Obecnie tryb udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych 

o uprawnieniach szkół publicznych oraz niepublicznych placówek 

oświatowych oraz tryb przeprowadzania kontroli prawidłowości ich 

pobrania i wykorzystania określa art. 38 cytowanej wyżej ustawy; 

• Rozstrzygnięciem Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 7 marca 2018 

roku stwierdzono nieważność załącznika nr 4 w części pkt 4 poz. 13 tabeli 

obejmującej wyrażenie „nie stanowiące wydatków inwestycyjnych”; 

• Zadanie było realizowane zgodnie z zapisami uchwały. 
24. Uchwała nr 262/XL/2018 Rady Powiatu Wrzesińskiego 

z dnia 8 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr 29/V/2015 

Rady Powiatu we Wrześni z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie 

ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg 

powiatowych na terenie powiatu wrzesińskiego na cele 

niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub 

potrzebami ruchu drogowego 

• Uchwała zrealizowana przez Wydział Dróg Powiatowych; 

• Informacja na temat realizacji uchwały została przedstawiona w punkcie 

VII podpunkt 7) transport zbiorowy, drogi publiczne i komunikacja. 

25. Uchwała nr 270/XLII/2018 Rady Powiatu Wrzesińskiego 

z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na 

przystąpienie do realizacji projektu „Aktywizacja zawodowa 

osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie 

wrzesińskim (IV)” współfinansowanego ze środków 

• Uchwała zrealizowana przez Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni; 

• Projekt był realizowany w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 30 czerwca 

2019 r.; 

• Ogólna wartość projektu: 926 126,58 zł. Kwota do wydatkowania ze 

środków Funduszu Pracy w 2019 r. wynosiła: 213.721,52 zł. 
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Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na 

lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6. Rynek pracy, Działanie 

6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych 

i poszukujących pracy - projekty pozakonkursowe 

realizowane przez PSZ na lata 2014 - 2020 

26. Uchwała nr 271/XLII/2018 Rady Powiatu Wrzesińskiego 

z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na 

przystąpienie do realizacji projektu „Aktywizacja osób 

młodych pozostających bez pracy w powiecie wrzesińskim 

(IV)” współfinansowanego ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej I Osoby 

młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych 

pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - 

projekty pozakonkursowe Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie 

udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 

• Uchwała zrealizowana przez Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni; 

• Projekt był realizowany w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 30 czerwca 

2019 r.; 

• Ogólna wartość projektu: 2.386.114,25 zł. Kwota do wydatkowania ze 

środków Funduszu Pracy w 2019 r. wynosiła: 550.641,75 zł. 

27. Uchwała nr 272/XLII/2018 Rady Powiatu Wrzesińskiego 

z dnia 26 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwalę nr 

152/XXV/2016 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 

7 listopada 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na 

przystąpienie Powiatu Wrzesińskiego w charakterze 

Partnera do uczestnictwa w projekcie realizowanym w latach 

2017-2018 przez Województwo Wielkopolskie 

pn. „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” w ramach Osi 

Priorytetowej 2. Społeczeństwo Informacyjne, Działania 2.1. 

• Uchwała realizowana przez Referat Spraw Społecznych i Zdrowia; 

• Informacja na temat zakresu realizacji w roku 2019 została zawarta 

w punkcie VII podpunkt 2) promocja i ochrona zdrowia. 
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Rozwój elektronicznych usług publicznych Wielkopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 

28. Uchwała nr 273/XLII/2018 Rady Powiatu Wrzesińskiego 

z dnia 26 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę 

nr 229/XXXVII/2017 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 8 

listopada 2017 r. w sprawie powierzenia Samorządowi 

Województwa Wielkopolskiego prowadzenia zadania 

publicznego w zakresie ochrony zdrowia polegającego na 

wdrożeniu elektronicznych usług: e-dokumentacji i e-

rejestracji, poprzez wyposażenie środowiska 

informatycznego Szpitala Powiatowego we Wrześni w 

sprzęt informatyczny i oprogramowanie oraz dostarczenie 

usług, zgodnie z Projektem pn. „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” 

• Uchwała realizowana przez Referat Spraw Społecznych i Zdrowia; 

• Informacja na temat zakresu realizacji w roku 2019 została zawarta 

w punkcie VII podpunkt 2) promocja i ochrona zdrowia. 

29. Uchwała nr 279/XLIII/2018 Rady Powiatu Wrzesińskiego 

z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat 

za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym 

przedszkolu specjalnym prowadzonym przez Powiat 

Wrzesiński 

• Uchwała realizowana przez Wydział Edukacji; 

• Zgodnie z zapisami §1 ust. 2 uchwały, mieszkańcy powiatu są zwolnieni 

z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego. 

30. Uchwała nr 281/XLIII/2018 Rady Powiatu Wrzesińskiego 

z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty opłat 

oraz niepodatkowych należności budżetowych, 

stanowiących dochody budżetu Powiatu Wrzesińskiego 

instrumentem płatniczym 

• Uchwała zrealizowana przez Wydział Organizacyjny; 

• Umożliwienie dokonywania zapłaty bezgotówkowej tzw. „pieniądzem 

elektronicznym” zostało wykorzystane: 

- poprzez udostępnienie, od czerwca 2019 r., klientom starostwa ośmiu 

terminali płatniczych - płatności kartami płatniczymi, 

- w ramach dostępności e-usług „GEO-INFO i.KERG” oraz „i.Wniosek” – 

dotyczących powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. 
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31. Uchwała nr 289/XLV/2018 Rady Powiatu Wrzesińskiego 

z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały 

o udzielaniu dotacji na prace konserwatorskie, 

restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku 

wpisanym do rejestru zabytków 

• Uchwała zrealizowana przez Wydział Promocji, Kultury i Sportu; 

• Wprowadzona zmiana ustaliła nowy termin składania wniosków, zgodnie 

z uchwałą nr 44/VIII/2015 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 26 czerwca 

2015 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały 

budżetowej. 

32. Uchwała nr 295/XLVI/2018 Rady Powiatu Wrzesińskiego 

z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie zasad i trybu 

przeprowadzania konsultacji społecznych w przedmiocie 

budżetu obywatelskiego powiatu wrzesińskiego 

• Uchwała zrealizowana przez Referat Spraw Społecznych i Zdrowia; 

• Uchwała wprowadziła instytucję budżetu obywatelskiego do budżetu 

powiatu wrzesińskiego; 

• Zadania zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego zostały 

przedstawione w  punkcie VI niniejszego raportu.  
33. Uchwała nr 301/XLVII/2018 Rady Powiatu Wrzesińskiego 

z dnia 12 września 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na 

przystąpienie do realizacji projektu „Aktywizacja osób 

młodych pozostających bez pracy w powiecie wrzesińskim 

(V)" współfinansowanego ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej I Osoby 

młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych 

pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - 

projekty pozakonkursowe Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie 

udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 

• Uchwała realizowana przez Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni; 

• Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie 

wrzesińskim (V)” realizowany jest w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 

31 grudnia 2020 r. 

34. Uchwała nr 302/XLVII/2018 Rady Powiatu Wrzesińskiego 

z dnia 12 września 2018 r. w sprawie przyjęcia Powiatowego 

Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Wrzesińskiego na 

lata 2018 - 2021 

• Uchwała realizowana przez Wydział Promocji, Kultury i Sportu; 

• Program został przedstawiony w punkcie VII podpunkt 8) kultura oraz 

ochrona zabytków i opieka nad zabytkami. 

35. Uchwała nr 303/XLVII/2018 Rady Powiatu Wrzesińskiego 

z dnia 12 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie: 

określenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla 

nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat 

Wrzesiński 

• Uchwała realizowana przez Wydział Edukacji; 

• Zmiana w uchwale była realizacją nowych regulacji RODO; 

• Nagrody w 2019 r. były przyznawane zgodnie z zapisami uchwały. 
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36. Uchwała nr 304/XLVII/2018 Rady Powiatu Wrzesińskiego 

z dnia 12 września 2018 r. w sprawie upoważnienia 

dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych 

przez Powiat Wrzesiński do przyznawania 

w indywidualnych przypadkach oraz w granicach ustalonego 

planu finansowego szkoły minimalnej stawki wynagrodzenia 

zasadniczego nauczyciela wyższej od ustalonej w przepisach 

wydanych na podstawie art. 30 ust. 5 pkt 1 ustawy Karta 

Nauczyciela 

• Uchwała realizowana przez Wydział Edukacji; 

• W 2019 r. dyrektorzy przyznawali w indywidualnych przypadkach 

oraz w granicach ustalonego planu finansowego wynagrodzenia zasadnicze 

nauczyciela wyższe od ustalonej w przepisach wydanych na podstawie 

art. 30 ust. 5 pkt 1 ustawy Karta Nauczyciela. 

37. Uchwała nr 305/XLVII/2018 Rady Powiatu Wrzesińskiego 

z dnia 12 września 2018 r. w sprawie: zatwierdzenia 

przystąpienia Powiatu Wrzesińskiego do realizacji projektu 

„Nauka - to lubię!- kompleksowy program rozwojowy szkół 

ponadgimnazjalnych oraz szkoły specjalnej na terenie 

powiatu wrzesińskiego” w ramach „Wielkopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 — 

2020” — Działanie 8.1 „Ograniczanie i zapobieganie 

przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej 

oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej 

i szkolnej”, Poddziałanie 8.1.2 Kształcenie ogólne 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego i budżetu państwa 

• Uchwała realizowana przez Wydział Edukacji; 

• Powiat Wrzesiński uzyskał dofinansowanie na realizację projektu, który od 

1 sierpnia 2019 r. jest realizowany w szkołach prowadzonych przez Powiat 

Wrzesiński. 

38. Uchwała nr 307/XLVII/2018 Rady Powiatu Wrzesińskiego 

z dnia 12 września 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości 

opłat obowiązujących w roku 2019 za usunięcie pojazdu z 

drogi i jego parkowanie na wyznaczonym przez starostę 

parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w 

wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu lub w trakcie 

usuwania pojazdu z drogi a następnie odstąpienia od 

usunięcia pojazdu 

• Uchwała zrealizowana przez Wydział Komunikacji i Transportu; 

• W 2019 r. nie usunięto żadnego pojazdu. 
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39. Uchwała nr 308/XLVII/2018 Rady Powiatu Wrzesińskiego 

z dnia 12 września 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości 

opłat za usunięcie i przechowywanie statków i innych 

obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na 

terenie powiatu wrzesińskiego w 2019 roku 

• Uchwała zrealizowana przez Wydział Budownictwa, Środowiska 

i Rolnictwa; 

• W 2019 r. nie usunięto żadnego obiektu pływającego. 

40. Uchwała nr 315/XLIX/2018 Rady Powiatu Wrzesińskiego 

z dnia 25 października 2018 r. zmieniająca uchwałę Rady 

Powiatu nr 288/XLV/2018 z dnia 20 czerwca 

2018 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni do 

projektu w ramach Osi priorytetowej 7. Włączenie społeczne 

Działanie 7.1 Aktywna integracja Poddziałanie 7.1.2 

Aktywna integracja — projekty konkursowe realizowane 

w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego na lata 2014 - 2020, nr projektu: 

RPWP.07.01.02-30-0101/16 

• Uchwała zrealizowana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

we Wrześni; 

• Niniejszą uchwałą wprowadzono następującą zmianę: „Przyjmuje się, że 

realizacja projektu będzie trwała przez 21 miesięcy w terminie od 

1 czerwca 2017 r. do 28 lutego 2019 r.”; 

• Zmiana została dokonana zgodnie z jej treścią. 

41. Uchwała nr 317/XLIX/2018 Rady Powiatu Wrzesińskiego 

z dnia 25 października 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni 

• Uchwała realizowana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

we Wrześni; 

• Statut obowiązuje od dnia podjęcia uchwały. 

42. Uchwała nr 318/XLIX/2018 Rady Powiatu Wrzesińskiego 

z dnia 25 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu 

Powiatu Wrzesińskiego 

• Uchwała zrealizowana – sprawę koordynował Referat Kontroli, Obsługi 

Rady i Zarządu; 

• Statut obowiązuje z wyłączeniem § 34 ust. 6, § 56 ust. 4, § 69, § 70 oraz 

§ 128, które w rozstrzygnięciu nadzorczym Wojewody Wielkopolskiego 

z dnia 28 listopada 2018 r. stwierdzono jako nieważne z powodu 

wprowadzenia do treści Statutu przepisów z przekroczeniem zakresu 

kompetencji Rady Powiatu wyznaczonych przez odpowiednie normy 

upoważniające, bądź dokonano modyfikacji przepisów ustawowych. 
43. Uchwała nr 319/XLIX/2018 Rady Powiatu Wrzesińskiego 

z dnia 25 października 2018 r. w sprawie uchwalenia 

rocznego „Programu współpracy powiatu wrzesińskiego 

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

• Uchwała zrealizowana przez Referat Spraw Społecznych i Zdrowia; 

• Program został przedstawiony w punkcie VII podpunkt 23) współpraca 

i działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów 

wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
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wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie na 2019 r." 

44. Uchwała nr 322/XLIX/2018 Rady Powiatu Wrzesińskiego 

z dnia 25 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody 

na przystąpienie Zespołu Szkół Politechnicznych we 

Wrześni do projektu CODE FOR GREEN 

• Uchwała realizowana przez Wydział Edukacji; 

• Zespół Szkół Politechnicznych we Wrześni przystąpił do niniejszego 

projektu. Projekt realizowany jest ze środków Fundacji Forum Inicjatyw 

Społecznych Buda Ruska; 

• Całkowita wartość projektu wynosi ok. 90.000,00 zł;  

• Termin realizacji: od 20 listopada 2018 r. do 31 października 2020 r. 
45. Uchwała nr 323/XLIX/2018 Rady Powiatu Wrzesińskiego 

z dnia 25 października 2018 r. w sprawie realizacji projektu 

„Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu 

wrzesińskiego - stawiamy na kształcenie fachowców!" 

w ramach „Wielkopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego na lata 2014-2020" - Działanie 8.3 

„Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia 

zawodowego do potrzeb rynku pracy" współfinansowanego 

ze środków Europejskiego Funduszy Społecznego 

• Uchwała realizowana przez Wydział Edukacji; 

• Uchwałę podjęto w związku z planowaną realizacją projektu pn. „Rozwój 

szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego - stawiamy na 

kształcenie fachowców!”; 

• Przygotowano wniosek o zmianę wniosku o dofinansowanie polegającą na 

zmianie formy zatrudnienia prowadzących zajęcia dla uczniów (na 

podstawie art. 35a Karty Nauczyciela) i uwzględnieniu ZSP, ZSZ nr 2 oraz 

PCEZ jako realizatorów projektu. Powyższe zmiany spowodowały  

konieczność sporządzenia aneksu do umowy; 

• W bazie konkurencyjności zamieszczono zaproszenie do składania ofert na 

wybór wykonawcy usługi edukacyjnej polegającej na przeprowadzeniu 

studiów podyplomowych w ramach projektu. Postępowanie zostało 

unieważnione, ponieważ nie wpłynęła żadna oferta. Przygotowywano 

szacunki wartości realizacji poszczególnych zadań w ramach projektu. 

Rozpoczęto przygotowywanie dokumentów i formularzy rekrutacyjnych 

dla nauczycieli i uczniów. 
46. Uchwała nr 1/I/2018 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 19 

listopada 2018 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Rady 

Powiatu Wrzesińskiego 

• Uchwała zrealizowana – sprawę koordynował Referat Kontroli, Obsługi 

Rady i Zarządu; 

• W wyniku wyboru, w głosowaniu tajnym przewodniczącym Rady Powiatu 

Wrzesińskiego VI kadencji został Marek Przyjemski. 
47. Uchwała nr 2/I/2018 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 19 

listopada 2018 r. w sprawie ustalenia liczby 

wiceprzewodniczących Rady Powiatu Wrzesińskiego 

• Uchwała zrealizowana – sprawę koordynował Referat Kontroli, Obsługi 

Rady i Zarządu; 

• Rada Powiatu Wrzesińskiego ustaliła, że dokona wyboru 

1 wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Wrzesińskiego VI kadencji. 
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48. Uchwała nr 3/I/2018 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 19 

listopada 2018 r. w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego 

Rady Powiatu Wrzesińskiego 

• Uchwała zrealizowana – sprawę koordynował Referat Kontroli, Obsługi 

Rady i Zarządu; 

• W wyniku wyboru, w głosowaniu tajnym, wiceprzewodniczącym Rady 

Powiatu Wrzesińskiego VI kadencji został Janusz Balcerzak. 
49. Uchwała nr 4/I/2018 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 19 

listopada 2018 r. w sprawie wyboru Starosty Wrzesińskiego 

• Uchwała zrealizowana – sprawę koordynował Referat Kontroli, Obsługi 

Rady i Zarządu; 

• W wyniku wyboru, w głosowaniu tajnym, Starostą Wrzesińskim 

VI kadencji został Dionizy Jaśniewicz. 
50. Uchwała nr 5/I/2018 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 19 

listopada 2018 r. w sprawie wyboru Wicestarosty 

Wrzesińskiego 

• Uchwała zrealizowana – sprawę koordynował Referat Kontroli, Obsługi 

Rady i Zarządu; 

• W wyniku wyboru, w głosowaniu tajnym, Wicestarostą Wrzesińskim VI 

kadencji został Waldemar Grzegorek. 
51. Uchwała nr 6/I/2018 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 19 

listopada 2018 r. w sprawie wyboru członków Zarządu 

Powiatu Wrzesińskiego 

• Uchwała zrealizowana – sprawę koordynował Referat Kontroli, Obsługi 

Rady i Zarządu; 

• W wyniku wyboru, w głosowaniu tajnym, członkami Zarządu Powiatu 

Wrzesińskiego VI kadencji zostali: 

- Rafał Zięty, 

- Stefan Tomczak, 

- Robert Balicki. 

52. Uchwała nr 7/I/2018 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 19 

listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia 

Starosty Wrzesińskiego 

• Uchwała zrealizowana przez Referat Kadr; 

• Wynagrodzenie Starosty Wrzesińskiego realizowane jest zgodnie 

z ustaleniami zawartymi w treści niniejszej uchwały. 

53. Uchwała nr 8/II/2018 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 

38 listopada 2018 r. w sprawie powołania oraz ustalenia 

przedmiotu działania komisji stałych Rady Powiatu 

Wrzesińskiego VI kadencji 

• Uchwała zrealizowana – sprawę koordynował Referat Kontroli, Obsługi 

Rady i Zarządu; 

• Powołano Komisje Rady Powiatu Wrzesińskiego w składach 

przedstawionych w treści uchwały i ustalono przedmiot działania komisji 

stałych. 
54. Uchwała nr 9/II/2018 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 

28 listopada 2018 r. w sprawie wyboru przewodniczących 

komisji stałych Rady Powiatu Wrzesińskiego VI kadencji 

• Uchwała zrealizowana – sprawę koordynował Referat Kontroli, Obsługi 

Rady i Zarządu; 

• Wybrano przewodniczących Komisji Rady Powiatu Wrzesińskiego: 

- Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został wybrany Jarosław Czyż; 
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- Przewodniczącym Komisji Skarg, Wniosków i Petycji został wybrany 

Mikołaj Kubiaczyk; 

- Przewodniczącym Komisji Budżetowo - Finansowej, Planowania 

i Rozwoju Lokalnego został wybrany Krzysztof Strużyński; 

- Przewodniczącym Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej została 

wybrana Henryka Waligóra; 

- Przewodniczącym Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki został 

wybrany Paweł Skrzypczak; 

- Przewodniczącym Komisji Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej, 

Rolnictwa i Leśnictwa został wybrany Waldemar Bartkowiak. 
55. Uchwała nr 11/III/2018 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 

13 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na złożenie 

wniosku przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we 

Wrześni o dofinansowanie projektu w ramach Osi 

priorytetowej 7. Włączenie społeczne Działanie 7.2. Usługi 

społeczne i zdrowotne Poddziałanie 7.2.2. Usługi społeczne 

i zdrowotne - projekty konkursowe realizowane w ramach 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na 

lata 2014 - 2020 (nabór NR RPWP.07.02.02-IZ-00-30-

002/18) 

• Uchwała realizowana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

we Wrześni; 

• Realizacja projektu trwa przez 36 miesięcy w okresie od 1 września 2019 r. 

do 31 sierpnia 2022 r. 

56. Uchwała nr 12/III/2018 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 

13 grudnia 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji 

celowej z budżetu Powiatu Wrzesińskiego spółkom 

wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania tej 

dotacji i sposobu jej rozliczania 

• Uchwała realizowana przez Wydział Budownictwa, Środowiska 

i Rolnictwa; 

• Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia 

w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i obowiązuje do 

30 czerwca 2021 r. (ogłoszona 31 grudnia 2018 r.) 

57. Uchwała nr 13/III/2018 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 

13 grudnia 2018 r. w sprawie: delegowania radnych Rady 

Powiatu Wrzesińskiego do pracy w Komisji Bezpieczeństwa 

i Porządku 

• Uchwała zrealizowana przez Referat Bezpieczeństwa; 

• Do pracy w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku delegowano dwóch 

radnych Rady Powiatu Wrzesińskiego w osobach: 

- Rafał Zięty; 

- Mikołaj Kubiaczyk. 

58. Uchwała nr 16/III/2018 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 

13 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

• Uchwała zrealizowana przez Wydział Finansowy; 

• Uchwała weszła w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.  
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Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2019 - 

2027 

59. Uchwała nr 17/III/2018 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 

13 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu 

Wrzesińskiego na 2019 rok 

• Uchwała zrealizowana przez Wydział Finansowy; 

• Uchwała weszła w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. 

 


