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I.

WPROWADZENIE

Raport o stanie powiatu został wprowadzony do regulacji ustrojowych samorządu
ustawą z dnia 11 stycznia 2018 roku (Dz. U. z 2018 r., poz. 130 z późn. zm.).
Na podstawie art. 30a ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym, zarząd powiatu
co roku, do dnia 31 maja przedstawia radzie powiatu raport o stanie powiatu. Raport
obejmuje podsumowanie działalności zarządu powiatu w roku poprzednim,
w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał rady powiatu.
Zgodnie z art. 30a ust. 4 ustawy o samorządzie powiatowym rada powiatu rozpatruje
raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia
absolutorium zarządowi powiatu. Raport jest rozpatrywany w pierwszej kolejności.
W 2019 roku Raport o stanie powiatu za rok 2018 był przedkładany Radzie Powiatu
Wrzesińskiego po raz pierwszy.
Dokument opracowany w 2021 roku zawiera prezentację realizacji zadań należących
do kompetencji Powiatu Wrzesińskiego, ukazując podejmowane w tym zakresie
działania, przedsięwzięcia i projekty w 2020 roku.

II.

PODSTAWOWE DANE DOTYCZĄCE POWIATU

Powiat wrzesiński o powierzchni 704 km2 zamieszkuje 78 089 osób, co stanowi
2,23% ludności województwa wielkopolskiego oraz 0,20% 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).
Ponad 60% ludności powiatu wrzesińskiego
zamieszkuje gminę Września. Najmniej osób
mieszka w gminie Kołaczkowo, co stanowi
niecałe 8% ogółu ludności powiatu.

Mapa powiatu wrzesińskiego z podziałem na gminy

Gęstość zaludnienia w powiecie wrzesińskim
wynosi 111 os./km2 (przy zestawieniu
z gęstością
zaludnienia
w województwie
wielkopolskim – 117 os./km2). Największą
gęstość zaludnienia w powiecie wrzesińskim
ma
gmina
Września
(214
os./km2),
a najmniejszą gmina Pyzdry (50 os./km2).
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Na tle 35 powiatów województwa wielkopolskiego, powiat wrzesiński należy
do średnio zaludnionych. Plasuje się na 12. miejscu.
Największy udział w strukturze wiekowej ludności mają osoby w przedziale
wiekowym 30–34 lata (6010 osób), 35–39 lat (6676 osób) oraz 40-44 (6155 osób).
Najmniej jest osób w przedziale wiekowym 75-79 (1683 osoby), 80-84 (1399 osoby)
oraz ponad 85 lat (1241 osób).
Porównując
proporcje
udziału
osób
w
wieku
przedprodukcyjnym
do poprodukcyjnego, można zauważyć, że procent osób w wieku przedprodukcyjnym
jest równy procentowi osób w wieku poprodukcyjnym i wynosi 33%.
Na 100 osób w wieku produkcyjnym przypadają 66 osoby w wieku nieprodukcyjnym
(po 33 osoby w wieku przedprodukcyjnym i poprodukcyjnym).
(Główny Urząd Statystyczny w Warszawie, dane statystyczne wg stanu na dzień
31.06.2020 r.)

1. Ustrój powiatu
Ustrój i zadania powiatu jako drugiego szczebla samorządu terytorialnego określa
ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym,
a podział zadań pomiędzy poszczególnymi szczeblami samorządu - tzw. ustawa
kompetencyjna z 13 października 1998 roku. Realizację swoich zadań ustawowych
powiat rozpoczął 1 stycznia 1999 roku.
O ile gmina jako podstawowa jednostka samorządowa wykonuje zadania obejmujące
zaspokajanie potrzeb najbliższych jej mieszkańcom (np. wodociągi, kanalizacja,
oświetlenie, edukacja przedszkolna i podstawowa, pomoc społeczna, mieszkania
komunalne, gospodarka odpadami, itd.), o tyle powiat realizuje zadania
o charakterze ponadgminnym.
Głównymi obszarami spraw, jakimi zajmuje się powiat, są: utrzymanie dróg
powiatowych, organizacja edukacji ponadpodstawowej oraz szkolnictwa specjalnego,
a także pomoc rodzinie i zapewnienie opieki medycznej mieszkańcom powiatu.
Te dziedziny działalności wymagają największego zaangażowania środków
finansowych. W zakresie ochrony środowiska i budownictwa do zadań powiatu
należy np. wydawanie pozwoleń na budowę, decyzji na emisję zanieczyszczeń
do powietrza, decyzji na wytwarzanie, zbieranie i przetwarzanie odpadów, decyzji
na wycinkę drzew na terenach będących własnością gminy, nadzór nad lasami
prywatnymi. Wśród zadań w obszarze geodezji jest prowadzenie ewidencji gruntów
i budynków, administracji geodezyjno-kartograficznej oraz ośrodka dokumentacji
geodezyjno-kartograficznej.
Zadania
w
zakresie
komunikacji
obejmują
m.in. wydawanie praw jazdy, rejestrację pojazdów, kontrolę stacji pojazdów, nadzór
nad ośrodkami szkolenia kierowców, wydawanie i cofanie licencji na wykonywanie
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zawodu przewoźnika drogowego. Obszar współpracy ze służbami odpowiedzialnymi
za bezpieczeństwo obejmuje, obok innych zadań, działania w zakresie zarządzania
kryzysowego i prowadzenie akcji kurierskiej. Ponadto w obszarze sfery społecznej
powiat wykonuje zadania z zakresu przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji
lokalnego rynku pracy, pomocy osobom niepełnosprawnym oraz ochrony praw
konsumenta.
W myśl art. 33b ustawy o samorządzie powiatowym administrację Powiatu
Wrzesińskiego tworzy tzw. administracja zespolona obejmująca:
•
•
•

Starostwo Powiatowe we Wrześni,
Powiatowy Urząd Pracy, jednostki organizacyjne powiatu,
jednostki organizacyjne stanowiące aparat pomocniczy
powiatowych służb, inspekcji i straży.

kierowników

Jednostki, o których mowa w pkt. 3 to:
•
•
•

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej,
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego,
Komenda Powiatowa Policji.

Zadania służb, inspekcji i straży są zadaniami z zakresu administracji rządowej
i jednostki te pomimo włączenia do powiatowej administracji zespolonej nie utraciły
statusu jednostek administracji rządowej, tyle że zespolonej pod zwierzchnictwem
starosty (art. 35 ust. 2). Zwierzchnictwo starosty nad powiatowymi służbami,
inspekcjami i strażami nie ma charakteru służbowego, a zakres zwierzchnictwa
zawarty jest w ustawach dotyczących poszczególnych służb i inspekcji.
Ponadto, ustanowione na poziomie powiatu, jako niezespolona administracja
rządowa funkcjonują w Powiecie Wrzesińskim:
•
•

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna,
Powiatowy Inspektorat Weterynarii.
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2. Organy powiatu
1. Rada Powiatu Wrzesińskiego

Rada powiatu jest organem stanowiącym i kontrolnym powiatu. 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,
14) Paweł Skrzypczak,
15) Krzysztof Strużyński,
16) Stefan Tomczak,
17) Grzegorz Trocha,
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18) Henryka Waligóra,
19) Rafał Zięty.
Przewodniczącym Rady Powiatu Wrzesińskiego VI kadencji jest Marek Przyjemski,
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

Zarząd powiatu jest organem wykonawczym powiatu. Zarząd powiatu wykonuje
uchwały rady powiatu i zadania powiatu określone przepisami prawa.
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Zarząd Powiatu Wrzesińskiego VI kadencji liczy 5 osób. W skład Zarządu wchodzą:
1) Dionizy Jaśniewicz – starosta wrzesiński,
przewodniczącym zarządu,
2) Waldemar Grzegorek – wicestarosta wrzesiński,
3) Robert Balicki,
4) Stefan Tomczak,
5) Rafał Zięty.
Zarząd wykonuje zadania powiatu przy
oraz jednostek organizacyjnych powiatu.

pomocy

który

jest

jednocześnie

starostwa

powiatowego

3. 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 – Magdalena Zając
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
e-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
e-mail:
sekretariat.pcez@wrzesnia.powiat.pl
www.pcez.oswiata-wrzesnia.pl

w strukturze PCEZ funkcjonują:
• Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii
w Grzymysławicach
Grzymysławice 10
62-300 Września
Kierownik – Tomasz Mackiewicz
tel. 502 512 387
e-mail:
sekretariat@cbirnt.wrzesnia.powiat.pl
www.cbirnt.oswiata-wrzesnia.pl

• Zaplecze Dydaktyczno-Sportowe we Wrześni

ul. Wojska Polskiego 1
62-300 Września
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9) Bursa Międzyszkolna
ul. Kaliska 2a oraz ul. Słowackiego 11
62-300 Września
Dyrektor – Barbara Zawal
tel. 509 869 221
recepcja.bursa@wrzesnia.powiat.pl

Rysunek 1 Budynek bursy przy ul. Słowackiego 11

www.bursa.oswiata-wrzesnia.pl
Rysunek 2 Budynek bursy przy ul. Kaliskiej 2a

10) Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni
ul. Wojska Polskiego 2
62-300 Września,
Dyrektor – Eugeniusz Wiśniewski
tel. 61 640 35 35
fax 61 640 21 10
e-mail: sekretariat@pupwrzesnia.pl
www.wrzesnia.praca.gov.pl

11) 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
str. 13

Z dniem 01.02.2021 r. Środowiskowe Domy Samopomocy w powiecie wrzesińskim
zostały wydzielone ze struktury Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i stanowią
oddzielne komórki organizacyjne powiatu.

12) 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

13) 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

14) 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
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15) 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

16) 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

17) 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
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Powiatowe, zespolone służby, inspekcje i straże w powiecie
wrzesińskim:

1) Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni
ul. Wrocławska 44, 62-300 Września
Komendant – Piotr Trawiński
Tel. 61 222 07 70
fax 61 222 07 77
kppspwrzesnia@psp.wlkp.pl
www.straz.wrzesnia.powiat.pl

Nowa siedziba KPPSP Białężyce 112, 62-300 Września w budowie
(dnia 01.02.2021 nastąpiło przeniesienie)

2) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego we Wrześni
ul. 3 Maja 3, 62-300 Września
Powiatowy Inspektor
Nadzoru Budowlanego Krystian Błaszczyk
tel. 61 640 45 45
fax 61 640 45 46
pinb@wrzesnia.powiat.pl
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3) Komenda Powiatowa Policji we Wrześni
ul. Szkolna 23, 62-300 Września
Komendant – Mariusz Łozowiecki
tel. 47 77 352 00
fax 47 77 352 15
dyżurny.wrzesnia@po.policja.gov.pl
www.wrzesnia.policja.gov.pl

Niezespolone służby rządowe działające w powiecie:
1) Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrześni
ul. Słowackiego 2, 62-300 Września
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
we Wrześni – Krzysztof Pałczyński
tel. 61 436 07 32
psse.wrzesnia@pis.gov.pl

2) Powiatowy Inspektorat Weterynarii
ul. Kaliska 1, 62-300 Września
Państwowy Powiatowy Inspektor
Weterynarii – Romuald Juściński
Tel. 61 436 19 38
fax 61 640 29 16
piwwrzesnia@wiw.poznan.pl
https://www.piwetwrzesnia.pl/
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III. STRATEGIE,
W 2020 ROKU

POLITYKI,

PROGRAMY

REALIZOWANE

Kierunki działania Zarządu Powiatu Wrzesińskiego zostały wyznaczone w Strategii
rozwoju powiatu wrzesińskiego na lata 2014 – 2020, przyjętej Uchwałą Rady
Powiatu Wrzesińskiego nr 36/VI/2015 z dnia 21.05.2015 r., zmienioną Uchwałą
nr 118/XIX/2016 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 02.06.2016 r.
Strategia jest długofalowym planem działania powiatu. Określa misję powiatu, cele
rozwoju wraz z możliwymi sposobami ich osiągniecia oraz warunkami realizacji.
Strategia wyznacza kierunki działań władzom powiatu w obszarach należących
do kompetencji powiatu jako jednostki samorządu terytorialnego drugiego szczebla,
którymi są: edukacja, opieka zdrowotna, pomoc społeczna, kultura, ochrona
zabytków, sport i turystyka, przeciwdziałanie bezrobociu, transport zbiorowy, ochrona
środowiska, obronność, bezpieczeństwo, W oparciu o założenia strategiczne, także
w roku 2020 powiat aplikował o środki unijne na realizację przedsięwzięć
inwestycyjnych i społecznych służących zaspokajaniu potrzeb mieszkańców
i rozwojowi powiatu. Podstawą realizacji zadań w danym roku jest plan budżetu.
Budżet powiatu na rok 2020 został określony uchwałą nr 110/XV/2019 Rady
Powiatu Wrzesińskiego z dnia 17.12.2019 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu
Wrzesińskiego na 2020 rok oraz uchwałą nr 109/XV/2019 Rady Powiatu
Wrzesińskiego z dnia 17.12.2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2020–2027.
Plan budżetu, przyjęte założenia finansowania na dany rok są podstawą realizacji
przyjętych uchwałami rady, zarządu programów i polityk. W roku 2020 realizowano:
Powiatowy Program Opieki nad Zabytkami Powiatu Wrzesińskiego na lata
2018-2021
przyjęty uchwałą
12.09.2018 r.

nr

302/XLVII/2018

Rady

Powiatu

Wrzesińskiego

z

dnia

Powiatowy program działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami na lata
2019 - 2023
przyjęty uchwałą Rady Powiatu Wrzesińskiego nr 97 / XV / 2019 z dnia 17.12.2019 r.

Program ochrony środowiska dla Powiatu Wrzesińskiego na lata 2017-2020
przyjęty uchwałą Rady Powiatu Wrzesińskiego nr 253/XXXIX/2017 z dnia 28 grudnia
2017 roku 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.
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Powiatowy Program Rozwoju Edukacji
przyjęty uchwałą Rady Powiatu Wrzesińskiego nr 215/XXXV/2017 z dnia
30.08.2017 r.

Powiatowy Program Wspierania
Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży

Edukacji

oraz

Wyrównywania

Szans

przyjęty uchwałą Rady Powiatu Wrzesińskiego nr 203/XXXIII/2017 z dnia
06.07.2017 r. w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Wspierania Edukacji oraz
Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży”, oraz uchwałą
204/XXXIII/2017 z dnia 06.07.2017 r. 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.

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Wrzesińskim
na lata 2016 - 2020
przyjęta uchwałą Rady Powiatu Wrzesińskiego nr 82/XIV/2016 z dnia 24.02.2016 r.

Powiatowy Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar
przemocy w rodzinie na lata 2016 - 2020
przyjęty uchwałą Rady Powiatu Wrzesińskiego nr 83/XIV/2016 z dnia 24.02.2016 r.

Powiatowy Program rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Wrzesińskim
na lata 2020 – 2022
przyjęty uchwałą Rady Powiatu Wrzesińskiego nr 160/XXIII/2020 r. z dnia
27.10.2020 r.

Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z obszaru powiatu
wrzesińskiego na lata 2013-2032
przyjęty uchwałą Rady Powiatu Wrzesińskiego nr 222/XXXV/2013 z dnia 28.11.2013
roku, zmieniony uchwałą Rady nr 252/XL/2014 z dnia 29.04.2014 r.
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Program Rozwoju i Wsparcia Sportu w Powiecie Wrzesińskim
przyjęty uchwałą Rady Powiatu Wrzesińskiego nr 218/XXXV/2013 z dnia
28.11.2013 roku.
Powiatowy
Program
Zapobiegania
Przestępczości
oraz
Ochrony
Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego w Powiecie wrzesińskim
przyjęty uchwałą Rady Powiatu Wrzesińskiego nr 65/XI/2003 z dnia 28.08.2003 r.

Budżet powiatu
Z zadań i kompetencji o charakterze ponadgminnym przypisanych powiatowi jako
jednostce drugiego szczebla samorządu terytorialnego wynika sposób
ich finansowania. Samorząd powiatowy nie ma dochodów własnych w takiej
wysokości i z takich źródeł jak gmina. W przypadku powiatów znaczącą większość
dochodów w ich budżecie stanowią subwencje i dotacje pochodzące z budżetu
państwa, z przeznaczeniem na ściśle określone zadania, a tylko niespełna 20%
stanowią wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych.
Wobec takiej konstrukcji dochodów, powiat dysponuje niewielkimi środkami, które
może przeznaczyć na inwestycje.
Dlatego niezmiernie ważne w procesie opracowywania budżetu jest zaplanowanie
środków finansowych nie tylko na prawidłową realizację zadań powiatowych
i funkcjonowanie powiatowych jednostek, ale także na zapewnienie możliwości
ubiegania się o fundusze zewnętrzne na dofinansowanie realizacji inwestycji
istotnych dla rozwoju powiatu. Realizacja większych inwestycji jest możliwa jedynie
po uzyskaniu środków zewnętrznych.
Finanse Powiatu Wrzesińskiego ujmowane są corocznie w budżecie stanowiącym
plan finansowy, opracowanym przez Zarząd Powiatu i uchwalanym przez Radę
Powiatu.
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Podstawowe dane finansowe dotyczące budżetu Powiatu Wrzesińskiego
w układzie porównawczym na koniec 2019 i 2020 roku.
Wyszczególnienie
Dochody ogółem

2019
Plan

2020
Wykonanie

Plan

Wykonanie

122 560 534,29 zł

120 017 226,21 zł

107 420 445,96 zł

103 729 935,80 zł

bieżące

80 034 817,89 zł

79 726 265,52 zł

88 187 545,14 zł

86 490 697,28 zł

majątkowe

42 525 716,40 zł

40 290 960,69 zł

19 232 900,82 zł

17 239 238,52 zł

126 139 251,22 zł
80 286 667,87

120 427 138,10 zł
76 219 017,42

115 264 690,75 zł
86 406 694,60

106 028 816,59 zł
80 498 512,32

45 852 583,35

44 208 120,68

28 857 996,15

25 530 304,27

Wynik budżetu

-3 578 716,93 zł

-409 911,89 zł

-7 844 244,79 zł

-2 298 880,79 zł

Przychody ogółem

15 243 048,57 zł

19 691 155,38 zł

11 222 494,79 zł

15 581 956,20 zł

9 322 171,00 zł

9 322 171,00 zł

8 067 192,66 zł

7 965 044,35 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

5 920 877,57 zł

10 368 984,38 zł

3 155 302,13 zł

7 616 911,85 zł

Rozchody ogółem

11 664 331,64 zł

11 664 331,64 zł

3 378 250,00 zł

3 378 250,00 zł

spłaty kredytów

11 664 331,64 zł

11 664 331,64 zł

3 378 250,00 zł

3 378 250,00 zł

Wydatki ogółem
bieżące
majątkowe

kredyty
nadwyżka z lat ubiegłych
wolne środki

IV.

REALIZACJA ZADAŃ POWIATU, WRAZ Z INFORMACJĄ
O REALIZACJI POLITYK, PROGRAMÓW I STRATEGII
DOTYCZĄCYCH TYCH ZADAŃ

1. Edukacja publiczna
Zadania powiatu w zakresie edukacji publicznej to zapewnienie kształcenia,
wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej
w szkołach ponadpodstawowych i specjalnych oraz placówkach oświatowych. Ustrój
i zadania powiatowej edukacji publicznej regulują odpowiednie przepisy prawa
oświatowego.
Zadania z zakresu edukacji publicznej w roku 2020 realizowano także na podstawie
uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego:
− nr 203/XXXIII/2017 z dnia 6 lipca 2017 roku w sprawie przyjęcia „Powiatowego
Programu Wspierania Edukacji oraz Wyrównywania Szans Edukacyjnych
Dzieci i Młodzieży”,
− nr 215/XXXV/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie przyjęcia
„Powiatowego Programu Rozwoju Edukacji”.
Jednostki organizacyjne powiatu realizujące zadania edukacji publicznej:
•
•

Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza we Wrześni,
Zespół Szkół Politechnicznych we Wrześni,
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•
•
•
•
•
•
•

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,
Bursa Międzyszkolna we Wrześni.

Stan zatrudnienia pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych szkół
i placówek
oświatowych
prowadzonych
przez
Powiat
Wrzesiński
wg stanu na 30.09 danego roku

Rok szkolny

Liczba nauczycieli
pełnozatrudnionych

Liczba nauczycieli
niepełnozatrudnionych
w przeliczeniu na pełne
etaty

Liczba pracowników
administracji
i obsługi

2017/2018

251

23,73

81,53

2018/2019

250

22,83

86,03

2019/2020

283

28,25

93,28

2020/2021

288

36,36

96,24

* dane z arkusza organizacyjnego

Rok 2020, liczba uczniów, stan na 30.09.2020 r.
- liczba uczniów: 3 511,
- liczba oddziałów: 140,
- liczba uczniów klas pierwszych: 838,
- liczba oddziałów klas pierwszych: 31.
Prognozowana liczba uczniów klas 1 w szkołach ponadpodstawowych
prowadzonych przez Powiat Wrzesiński
Rok
szkolny
Liczba
uczniów

2021/2022

2022/2023

2023/2024

2024/2025

2025/2026

810

1 237

1 235

363

830

* na podstawie danych z gmin
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Liczba uczniów w szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez powiat
wrzesiński w latach 2016–2020 (stan na dzień 30.09 danego roku)
Szkoła

2016

2017

2018

2019

2020

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

674

631

654

806

811

Liceum Ogólnokształcące im.
Henryka Sienkiewicza

483

475

480

578

580

Zespół Szkół Politechnicznych
im. Bohaterów Monte Cassino

880

880

881

1126

1115

Zespół Szkół Zawodowych
nr 2 im. Powstańców
Wielkopolskich

605

610

604

815

776

Zespół Szkół Specjalnych
im. Janusza Korczaka

137

128

132

129

138

-

-

-

64

91

2 779

2 724

2 751

3 518

3 511

Powiatowa Szkoła Muzyczna I
stopnia
Suma uczniów w szkołach
publicznych
* dane z SIO

W 2019 r. powołana została nowa placówka oświatowa, tj. Bursa Międzyszkolna
we Wrześni z lokalizacją przy ul. Słowackiego 11 we Wrześni i została włączona
w struktury Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni (PCEZ).
Z dniem 1 września 2020 r. Bursa Międzyszkolna została wyłączona ze struktur
PCEZ (stała się samodzielną placówką). Do nowopowstałej Bursy włączono budynek
zlikwidowanego internatu Zespołu Szkół Technicznych Ogólnokształcących
we Wrześni przy ul. Kaliskiej 2a.
Bursa oferowała 172 miejsca, według stanu na 30.09.2020 r. opieką i wychowaniem
objętych było 142 uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Wrzesiński (budynek
przy ul. Słowackiego – 32 uczniów, budynek przy ul. Kliskiej – 110 uczniów).

W roku szkolnym 2019/2020 w klasach maturalnych uczyły się 542 osoby, w klasach
niematuralnych branżowej szkoły I stopnia 773 osoby.
Zdawalność egzaminu maturalnego w 2020 r.
szkoła

Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza

przystąpiło
do egzaminu

Wskaźnik procentowy
pozytywnych wyników
egzaminu w szkole

157

99,36%
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II Liceum Ogólnokształcące (ZSTiO)

58

79%

Technikum nr 1 (ZSP)

182

94,51%

Technikum nr 2 (ZSTiO)

96

68%

Technikum nr 3 (ZSZ nr 2)

28

93%

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
(ZSZ nr 2)

4

50%

Do
egzaminu
maturalnego
przystąpiło
525
absolwentów,
w tym 40,95% to uczniowie liceum
ogólnokształcącego, 58,29% zdających stanowiła grupa absolwentów
technikum, a 0,76% to absolwenci
szkoły dla dorosłych.

Egzamin w LO

627 uczniów technikum i 81 uczniów branżowej szkoły I stopnia zdawało egzamin
potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w 2020 r.
Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w:
•

Zespół Szkół Politechnicznych

Technikum nr 1

Szkoła

kwalifikacja (zawód i symbol
kwalifikacji)
technik informatyk E.14
technik informatyk EE.08
technik budownictwa B.30
technik budownictwa BD.29
technik elektronik E.20
technik elektronik EE.03
technik ekonomista A.36
technik ekonomista AU.35
technik architektury krajobrazu R.22
technik architektury krajobrazu RL.21
technik mechanik M.44
technik mechanik MG.19

Liczba uczniów
przystępujących
do egzaminu

Wskaźnik procentowy
pozytywnych wyników
egzaminu w szkole

48
44
29
30
29
31
29
33
13
12
32
32

89,6%
70,5%
89,7%
90,0%
62,1%
100%
100%
100%
69,2%
75,0%
75,0%
100%
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Branżowa
Szkoła I stopnia
nr 1

Szkoła

•

Liczba uczniów
przystępujących
do egzaminu

Wskaźnik
procentowy
pozytywnych
wyników egzaminu
w szkole

operator obrabiarek skrawających M.19

9

100%

monter mechatronik EE.02

13

30,8%

mechanik precyzyjny MG.15

19

94,7%

kwalifikacja (zawód
i symbol kwalifikacji)

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących

Technikum nr 2

Szkoła

Liczba uczniów
przystępujących
do egzaminu

Wskaźnik procentowy
pozytywnych wyników
egzaminu w szkole

technik weterynarii RL.10
technik weterynarii R.11
technik rolnik RL.03

32
37
17

100%
97%
88%

technik rolnik R.16

11

55%

technik hotelarstwa TG.12

13

100%

technik hotelarstwa T.12

10

90%

27

85%

15

93%

18

94%

25

96%

kwalifikacja (zawód
i symbol kwalifikacji)

technik żywienia
i usług gastronomicznych TG.07
technik żywienia
i usług gastronomicznych T.15
technik obsługi turystycznej TG.14
technik obsługi turystycznej T.14

•

Zespół Szkół Zawodowych nr 2

Branżowa Szkoła
I stopnia nr 2

Technikum
nr 3

Szkoła

Liczba uczniów
przystępujących
do egzaminu

Wskaźnik procentowy
pozytywnych wyników
egzaminu w szkole

technik logistyk A.31

2

100%

technik logistyk A.32

29

89,65%

technik logistyk AU.22

29

86,20%

kucharz TG.07
sprzedawca AU.20

4
17
1
11

100%
82,35%
0%
54,5%

1

0%

1

100%

kwalifikacja (zawód i symbol
kwalifikacji)

operator obrabiarek skrawających
MG.19
montaż, uruchamianie
i konserwacja instalacji maszyn
i urządzeń elektrycznych EE.05
wykonywanie zabiegów
fryzjerskich AU.21
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diagnozowanie
i naprawa podzespołów i zespołów
pojazdów samochodowych MG.18

•

1

100%

Liczba uczniów
przystępujących
do egzaminu

Wskaźnik procentowy
pozytywnych wyników
egzaminu w szkole

sprzedawca A.18

1

0%

kucharz T.6

1

0%

operator obrabiarek skrawających
MG.19

2

50%

Zespół Szkół Specjalnych

Branżowa Szkoła
Specjalna
I stopnia
nr 3

Szkoła

kwalifikacja (zawód i symbol
kwalifikacji)

Zadania wspierające Edukację:
Każdego roku, z budżetu powiatu, wydatkowane są środki dla realizacji programów
„Wsparcia edukacji”. W roku 2020, ze względu na obostrzenia epidemiczne
nie zrealizowano wielu cyklicznych projektów, w tym:
- konkursów edukacyjnych (w poprzednim roku odbyło się 7 konkursów),
- Zielonej Szkoły (w roku 2019 odbyło się 8 edycji),
- Pikniku Naukowego,
- szkoleń i warsztatów dla nauczycieli,
- grantów edukacyjnych.
Przedstawione poniżej projekty i programy zrealizowane w 2020 r. w obowiązującym
reżimie sanitarnym:
•

Projekt „Doskonalenie zawodowe nauczycieli”

Niezależnie od realizacji różnych form doskonalenia przez szkoły i placówki
oświatowe, powiat każdego roku organizuje szkolenia, warsztaty dla nauczycieli
o charakterze międzyszkolnym. W roku 2020 projekt był zrealizowany w bardzo
okrojonym zakresie:
- szkolenie online dla nauczycieli oraz dyrektorów szkół z zakresu specjalnych
potrzeb edukacyjnych uczniów - 1.12.2020 r., 7.12.2020 r. i 8.12.2020 r.

•

Konkursy edukacyjne dla młodzieży:

- „Supermaturzysta Powiatu Wrzesińskiego” z biologii - 13.01.2020 r.;
- „Supermaturzysta Powiatu Wrzesińskiego” z chemii - 21.01.2020 r.;
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- Wielkopolski Konkurs Matematyczny „Supermatematyk”
w Zespole Szkół Politechnicznych we Wrześni;

-

21.02.2020

r.

- „Powiatowy Konkurs Fizyczny” - 22.01.2020 r.
•

Stypendia:

W ramach „Powiatowego Programu Wspierania Edukacji oraz Wyrównywania
Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży” każdego roku, Zarząd Powiatu
Wrzesińskiego przyznaje stypendia uczniom szkół prowadzonych przez Powiat
Wrzesiński.
Wręczenie stypendiów

Formy realizacji Programu:
• stypendium
o
charakterze
edukacyjnym
przyznawane
uczniom uzdolnionym w celu
pokonywania barier w dostępie
do edukacji,
• jednorazowe stypendium motywacyjne przyznawane uczniom
w celu wspierania uzdolnień
i nagradzania za wybitne osiągnięcia naukowe i artystyczne,
• 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 2020 r. przyznano stypendia:
– edukacyjne – od stycznia do czerwca stypendia zostały przyznane uchwałą
nr 391/2019 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 29 października 2019 r na kwotę
57 000,00 zł dla 89 uczniów. Od września 2020 r. stypendia nie były przyznawane.
– stypendia Talent – przyznane uchwałą Zarządu Powiatu Wrzesińskiego
nr 671/2020 z dnia 21 lipca 2020 r. 6 absolwentom na łączną kwotę 9.900 zł.
• Projekt „Kino Konesera”
Zadaniem
projektu
jest
umożliwienie młodzieży szkół
ponadpodstawowych
obcowania
z
niekomercyjnym,
ambitnym kinem. Każdemu
seansowi towarzyszy spotkanie z krytykiem filmowym.
W roku 2020 odbyły się tylko 2 seanse (w roku 2019 - 9 seansów).

Seans w Kinie
Trójka
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•

Program „Aktywna
tablica"

Szkoły
prowadzone
przez
Powiat Wrzesiński przystąpiły
do
rządowego
programu
Aktywna
Tablica.
Dzięki
pozyskanemu dofinansowaniu
w wysokości ponad 111 tys. zł
na potrzeby Zespołu Szkół
Zakupiona tablica
Politechnicznych, Zespołu
Szkół Technicznych Ogólnokształcących, Zespołu Szkół Zawodowych nr 2, Zespołu
Szkół Specjalnych oraz Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza
we Wrześni zakupiono 15 interaktywnych monitorów dotykowych oraz 19 laptopów.
Maksymalna wysokość wsparcia finansowego dla szkoły wynosiła 14 tys. zł,
co stanowiło 80% wartości całego zakupu. Pozostałe 20% zapewnił organ
prowadzący.
•

Program „Za Życiem”

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna pełni rolę wiodącego ośrodka kordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na terenie Powiatu Wrzesińskiego w zakresie
organizowania zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w ramach
rządowego programu „Za życiem”.
W 2020 roku w programie uczestniczyło 30 dzieci. Podczas przydzielania dzieciom
zajęć specjalistycznych, uwzględniono ich potrzeby rozwojowe, emocjonalne
i zdrowotne oraz możliwości psychofizyczne. Zrealizowano 1774 godzin
z zaplanowanych 1820 godzin.

•

Granty edukacyjne i projekty edukacyjne:

W 2020 roku zajęcia pozalekcyjne w ramach „Powiatowego Programu Rozwoju
Edukacji” były realizowane w pięciu kategoriach:
a) Zajęcia edukacyjne i specjalistyczne służące wyrównaniu dysproporcji
w procesie kształcenia
- „Supermaturzysta Powiatu Wrzesińskiego” (13 grantów),
- „Równam do poziomu” (7 grantów),
- Zajęcia wspierające edukację uzdolnionej młodzieży:
- „Matura” (21 grantów),
- „Moje pasje” (28 grantów),
b) Zajęcia wprowadzające innowacyjne formy nauczania (5 grantów):
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- „Innowacje” (2 granty),
- „Encyklopedia dwóch przestrzeni”,
- „Jak zdać maturę z matematyki”.
W 2020 roku wydatkowano na realizację tego przedsięwzięcia kwotę 23 940,00 zł.
Szczegółowe informacje dotyczące szkół i placówek oświatowych znajdują się
w Informacji o stanie oświaty za rok szkolny 2019/2020.
Projekty zrealizowane w oparciu o środki zewnętrzne:
•

Zajęcia z fizyki w LO

Projekt „Nauka - to lubię!

W roku 2020 kontynuowano projekt,
„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”, 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 dydaktycznowyrównawczych,
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 2020 r.: 583 069,70 zł.
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•

Projekt „Rozwój szkolnictwa zawodowego na
wrzesińskiego – stawiamy na kształcenie fachowców!”

terenie

powiatu

W roku 2020 projekt był
kontynuowany. Dofinansowanie uzyskane w ramach
Wielkopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego na
lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8. Edukacja,
Działania 8.3. Wzmocnienie
oraz dostosowanie kształcenia
i szkolenia zawodowego do
potrzeb rynku pracy, współfinansowanego ze środków
Europejskiego
Funduszu
Społecznego.

Kurs obsługi wózka jezdniowego

Celem głównym projektu jest poprawa zdolności do zatrudnienia uczniów Zespołu
Szkół Politechnicznych im. Bohaterów Monte Cassino we Wrześni oraz Zespołu
Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich we Wrześni poprzez
podniesienie ich kompetencji oraz nabycie nowych kwalifikacji.
Ponadto celami projektu są: uzyskanie kwalifikacji i podniesienie kompetencji
zawodowych nauczycieli przedmiotów zawodowych Zespołu Szkół Politechnicznych
im. Bohaterów Monte Cassino we Wrześni, Zespołu Szkół Zawodowych nr 2
im. Powstańców Wielkopolskich we Wrześni oraz Powiatowego Centrum Edukacji
Zawodowej we Wrześni, a także rozwój współpracy szkół prowadzących kształcenie
zawodowe z ich otoczeniem społeczno-gospodarczym, tj. przedsiębiorstwami
z Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz uczelniami wyższymi z terenu
Wielkopolski.

Okres realizacji: 01.09.2019 r. – 29.11.2022 r.
Wartość projektu: 2 502 778,49 zł
Wydatki poniesione w 2020 r.: 273 689,11 zł.
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• Program „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej
w systemie kształcenia zdalnego”
Projekt realizowany w ramach
Programu Operacyjnego Polska
Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi
Priorytetowej nr I „Powszechny
dostęp do szybkiego Internetu”
Działania 1.1:” Za otrzymaną
dotację zakupiono 47 laptopów
dla
uczniów
i
nauczycieli
do kształcenia zdalnego.
Wartość projektu: 100 000,00 zł
Wydatki poniesione: 100 000,00 zł.
Zakupione laptopy

1.1. Inwestycje edukacyjne
Liceum Ogólnokształcące we Wrześni
1. Modernizacja rozdzielni prądu:
2. Zakup 3 projektorów:
3. Zakup 14 głośników i 12 kamer:
4. Zakup 3 monitorów interaktywnych w ramach programu
„Aktywna tablica”:

26 719,29 zł
6 770,00 zł
2 191,00 zł
17 496,99 zł

Zespół Szkół Politechnicznych we Wrześni
1. Utwardzenie terenu i wykonanie ogrodzenia:
35 933,52 zł
2. Uzupełnienie utwardzenia terenu działki wokół budynków:
45 571,00 zł
3. Budowa wyjścia ewak. ze starego budynku dydaktycznego:
46 710,64 zł
4. Modernizacja starego budynku (wykonanie ekspertyzy technicznej
oraz dokumentacji projektowej wielobranżowej):
92 000,00 zł
5. Wymiana systemu telewizji dozorowej (16 kamer) :
19 409,40 zł
6. Montaż oświetlenia ewakuacyjnego w nowym budynku
na wszystkich kondygnacjach:
4 428,00 zł
7. Zakup projektorów do nauki zawodu TM,TE,TB,TA:
9 298,80 zł
8. Montaż kratek wentylacyjnych na elewacji budynków szkolnych: 1 000,00 zł
9. Naprawa oświetlenia boiska wielofunkcyjnego:
4 359,12 zł
10. Naprawa oświetlenia w salach lekcyjnych i korytarzach
w budynkach szkolnych:
2 850,00 zł
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11. Zakup stołów szkolnych na wyposażenie sal zaadaptowanych
na sale lekcyjne w hali sportowej i sali:
10 332,00 zł
12. Naprawa rur spustowych i opierzeń na starym budynku szkoły: 1 168,50 zł
13. Wykonanie prac malarskich w archiwum w nowym budynku:
4 629,99 zł
14. Zakup 6 monitorów interaktywnych w ramach programu
„Aktywna tablica”:
34 993,98 zł
Zespół Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni
1. Materiały malarskie – malowanie pomieszczeń szkolnych:
735,52 zł
2. Zakup 3 gaśnic, 4 ostrzałek, kosiarki stihl, 2 rolet okiennych,
25 kamerek internetowych, 25 głośników, niszczarki i tablicy białej: 9 352,76 zł
3. Zakup 2 monitorów, 2 urządzeń wielofunkcyjnych, 7 myszy
i kabla do drukarki:
2 185,91 zł
4. Zakup 14 laptopów w ramach programu „Aktywna tablica”:
34 300,00 zł
5. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Budowa boisk
przy Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni”
40 713,00 zł
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni
1. Modernizacja sali gimnastycznej - wymiana podłogi:
2. Modernizacja sali lekcyjnej (s.02):
3. Zakup 2 monitorów interaktywnych:
4. Zakup 8 tabletów:
5. Zakup 18 kamer do nauczania zdalnego:
6. Zakup 3 monitorów interaktywnych oraz 5 laptopów
w ramach programu „Aktywna tablica”:

127 974,37 zł
23 290,86 zł
10 000,00 zł
2 560,00 zł
1 692,00 zł
34 992,02 zł

Zespół Szkół Specjalnych we Wrześni:
1. Zakup 2 laptopów i komputera stacjonarnego:
7 989,00 zł
2. Zabudowa meblowa:
2 999,99 zł
3. Podjazd na parkingu dla osób z niepełnosprawnościami:
1 599,00 zł
4. Budowa placu zabaw - strefy rekreacyjno-rehabilitacyjnej na boisku
szkolnym wraz z siłownią - mini kompleksem
sportowo - rekreacyjnym:
54 000,00 zł
5. Zakup 3 Monitorów Interaktywnych w ramach programu
„Aktywna tablica”:
17 500,00 zł
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Powiatowa Szkoła Muzyczna I stopnia we Wrześni
1. Zakup 3 pianin używanych, 4 akordeonów używanych, trąbki,
gitary 2 kotłów symfonicznych:
2. Zakup dwóch drukarko-kopiarek i notebooka:
3. Zakup 16 krzeseł uczniowskich, 5 szafek biurowych, biurka,
8 pulpitów do nut, 2 ław do fortepianu i stołka gitarzysty:

42 465,29 zł
6 775,47 zł
13 145,17 zł

Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni
Modernizacja hali głównej w PCEZ przy ul. Wojska Polskiego 1 w ramach projektu
Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji pn. „Rozwój
szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”,
•
•

źródło finansowania: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata
2014-2020.
Poddziałanie 9.3.2 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury kształcenia
zawodowego”

Wydatki poniesione w 2020 r.: 703.684,81 zł
- umowa z SOLIDDOM - wykonawca robót – 678 155,08 zł
- inspektorzy nadzoru – 15 060,40 zł
- wykonanie przyłącza ENEA – 1 244,33 zł
- wykonanie dokumentacji zamiennej – 9.225,00 zł
Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii
•

W ramach projektu Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju
Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn. „Rozwój
szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”, wybudowano
i wyposażane jest 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 2021-03-31
− źródło finansowania: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata
2014-2020.
− wydatki w 2020 r.: 5.734.472,18 zł
− łączne nakłady finansowe – 49.086.139,31 zł

•

Budowa systemu nawadniania przy Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych
Technologii
realizowana
w
ramach
programu
pn.
„Deszczówka”,
współfinansowane przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Inwestycja
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obejmowała naprawę sieci drenarskiej, budowę rurociągu wraz z montażem
szczelnych zbiorników na wodę opadową.
− Koszt inwestycji poniesiony w 2020 r.: 143.343,60 zł.
Zaplecze dydaktyczno-sportowe
Budowa Zaplecza Dydaktyczno-Sportowego jest inwestycją realizowaną w ramach
projektu „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji
projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie Powiatu
Wrzesińskiego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Poddziałania 9.3.2 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury
kształcenia zawodowego” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego
na lata 2014-2020. Całkowita powierzchnia to około 2 500 metrów kwadratowych,
w tym hala sportowa z trybunami, sala dydaktyczna i fitness, pomieszczenia
higieniczno-sanitarne, magazynowe, techniczne i pokój trenerów. Realizacja
inwestycji: 20.12.2019 r.
• Zakończono etap związany z budową budynku, natomiast 19.02.2020 r.
zakończono etap związany z zagospodarowaniem dookoła (parking).
– Koszty inwestycji poniesione w 2020 r.: 777.954,44 zł.
• Inwestycja związana z wykonaniem robót, mających na celu doprowadzenie
gniazd siłowych i gniazd z prądem 230V. Inwestycja miała pozwolić
na podłączenie sprzętu audiowizualnego:
– Koszt inwestycji poniesiony w 2020 r.: 4.683,23 zł

Bursa Międzyszkolna we Wrześni
W 2020 r. uzupełniono zagospodarowanie terenów zielonych wokół budynku Bursy
na ul. Słowackiego 11 (wymiana nasadzeń iglaków, montaż systemu podlewającego).
- okres realizacji: 2020 r.
- źródło finansowania: budżet powiatu.
- wydatki w 2020 r.: 10.800,00 zł.
Ponadto w ramach projektu „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego”
zakupiono tablice pamiątkowe w kwocie 99,33 zł.
Dodatkowo uregulowano płatności w zakresie Bursy przy ul. Wojska Polskiego
w zakresie przygotowania dokumentacji projektowej w formule „Zaprojektuj
i wybuduj” – 230 110,00 zł.
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wrześni
1. Zakup laptopa:
2. Zakup 13 kamer i 9 głośników do pracy zdalnej:
3. Zakup 4 testów do diagnozy dzieci WISC-VR:

2 000,00 zł
2 000,00 zł
9 284,12 zł
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Ponadto w ramach realizowanych przez Wydział Edukacji projektów zakupiono:
•

Z projektu „Nauka-to lubię! - kompleksowy program rozwojowy szkół
ponadgimnazjalnych oraz szkoły specjalnej na terenie powiatu
wrzesińskiego”:

- sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie dla Zespołu Szkół Specjalnych,
Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, Zespołu Szkół Politechnicznych
i Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 – 69 431,00 zł,
- meble szkolne dla Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół Technicznych
i Ogólnokształcących i Zespołu Szkół Politechnicznych – 30 750,00 zł,
- sprzęt rehabilitacyjny niezbędny do prowadzenia zajęć w Zespole Szkół
Specjalnych – 18 730,74 zł,
- pomoce dydaktyczne w postaci materiałów biurowych i podręczników do pracowni
przedmiotowych dla Zespołu Szkół Specjalnych, Zespołu Szkół Technicznych
i Ogólnokształcących i Zespołu Szkół Politechnicznych – 11 182,38 zł,
- sprzęt teleinformatyczny i elektroniczny dla Zespołu Szkół Technicznych
i Ogólnokształcących – 6 568,20 zł.
•

Z projektu „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu
wrzesińskiego – stawiamy na kształcenie fachowców!”:

- podręczniki do kursów i szkoleń – 21 362,00 zł,
- materiały szkoleniowe do przeprowadzenia szkoleń i kursów – 36 280,66 zł,
- gazy techniczne do realizacji kursów zawodowych – 4 046,70 zł,
- wyposażenie meblowe do doradztwa zawodowego dla Zespołu Szkół Zawodowych
nr 2 i Zespołu Szkół Politechnicznych – 18 105,60 zł,
- sprzęt teleinformatyczny do doradztwa zawodowego dla
Zawodowych nr 2 i Zespołu Szkół Politechnicznych – 29 881,05 zł,

Zespołu

Szkół

- dostęp i usługę utrzymania pakietu edukacyjnego dla kierunku technik logistyk
pn. Wirtualnych Laboratoriów Logistyczno-Spedycyjnych i Magazynowych w Zespole
Szkół Zawodowych nr 2 – 2 625,00 zł.
•

Z projektu „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej
w systemie kształcenia zdalnego” zakupiono 47 laptopów za łączna
kwotę 100 000, 00 zł dla:

- Liceum Ogólnokształcącego – 7 sztuk,
- Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących – 10 sztuk,
- Zespołu Szkół Politechnicznych – 14 sztuk,
- Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 – 11 sztuk,
str. 35

- Zespołu Szkół Specjalnych – 2 sztuki,
- Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej – 1 sztukę,
- Powiatowej Szkoły Muzycznej I stopnia – 2 sztuki.

2. Promocja i ochrona zdrowia
Niezależnie od działań prowadzonych przez różne instytucje i organizacje
pozarządowe, Powiat Wrzesiński, w ramach własnych środków budżetowych inicjuje
i prowadzi wiele przedsięwzięć służących promocji zdrowia.
W roku 2020 zrealizowano działania służące zarówno poprawie zdrowia fizycznego,
jak i kondycji psychicznej. W związku z ograniczeniami wynikającymi z sytuacji
epidemicznej (Covid-19) nie zrealizowano części zaplanowanych działań. Jednym
z nich były warsztaty w ramach Akademii Pozytywnego Myślenia. W roku 2020
zrealizowano następujące przedsięwzięcia:
•

Powiatowa Akademia Ruchu – edycja wiosenna

Celem przedsięwzięcia było zachęcenie
do zwiększenia aktywności ruchowej
poprzez udział w bezpłatnych zajęciach
ogólnorozwojowych. Od 25 lutego 2020 r.
zajęcia
sportowe
realizowane
były
w następujących dyscyplinach: fitball,
aerobik, fitness z elementami tańca, zdrowy
kręgosłup oraz podstawy tańca. Spotkania
w ramach Powiatowej Akademii Ruchu
odbywały się w gminie Września i Nekla.
W związku z epidemią koronawirusa SARS-Cov-2 i wprowadzonymi szczególnymi
środkami ostrożności przeciwdziałającymi rozprzestrzenianiu się pandemii zajęcia
zostały zawieszone.

•

Warsztaty "Między nami kobietami"

W
2020
odbyło
się
tylko
1 spotkanie. Inicjatywa kierowana
jest do mieszkanek powiatu
wrzesińskiego
Przeprowadzono
zajęcia związane z radzeniem
sobie ze stresem oraz codzienną
aktywnością
ruchową.
Porad
udzielali:
fizjoterapeuta
oraz
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psycholog.
• Warsztaty z Nordic Walking dla mieszkańców powiatu wrzesińskiego
Celem była popularyzacja
marszu nordic walking jako
formy aktywności ruchowej
oraz propagowanie zdrowego
stylu życia i aktywnego
spędzania czasu wolnego.
Prócz
zagadnień
teoretycznych uczestnicy projektu
poznali sztukę prawidłowego
marszu z kijami nordic walking

• Konkurs
Celem konkursu było promowanie aktywności
fizycznej i zdrowego stylu życia wśród
mieszkańców powiatu wrzesińskiego oraz
wyłonienie hasła bądź haseł, które mogą zostać
wykorzystane w materiałach promocyjnych
i informacyjnych
powiatu
wrzesińskiego.
W konkursie wzięło udział 10 osób. Komisja
konkursowa wyłoniła 2 laureatów konkursu,
zwycięskie hasła: "Każdy luzu i uśmiechu
potrzebuje, dlatego na ścieżkę zdrowia
wstępuje", "W sport inwestycja to dla zdrowia
świetna propozycja”.

• „Pudełko Życia”
Akcja „Pudełko życia” kierowana jest
głównie
do
osób
mieszkających
samotnie, starszych, schorowanych oraz
niepełnosprawnych. Inicjatywa polega na
nieodpłatnym przekazywaniu zestawów
(pudełko, karta informacyjna, magnes)
mieszkańcom
powiatu.
Głównym
założeniem
akcji
jest
pomoc
w umieszczeniu wszystkich istotnych
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informacji o pacjencie w jednym, dostępnym dla każdego miejscu. W roku 2020 z
uwagi na ograniczenia pandemiczne, dystrybucja Pudełek życia odbywała się na
mniejszą skalę niż w latach ubiegłych.

Pozostałe działania profilaktyczno-edukacyjne, współpraca
• „Lider wolontariatu”
W 2020 roku przeprowadzono po
raz
kolejny
konkurs
„Lider
Wolontariatu”. Celem konkursu
było m.in. promowanie pozytywnych zachowani, działań, postaw
dzieci, młodzieży oraz dorosłych
oraz
upowszechnianie
idei
wolontariatu oraz popularyzowanie powoływania w szkołach kół
młodzieżowego wolontariatu. Na
konkurs zgłoszono ośmioro kandydatów zakwalifikowanych do dwóch kategorii
wiekowych: młodzież (5 osób) oraz osoby dorosłe (3 osoby). Wybrano dwie laureatki
(po jednej z poszczególnej kategorii wiekowej). Dodatkowo na profilu Facebook
powiatu wrzesińskiego odbyło się głosowanie internetowe, przyznano wyróżnienie
osobie, która otrzymała największą liczbę głosów.
Podmiotami współpracującymi z powiatem w zakresie promocji i profilaktyki zdrowia
są m.in.: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, organizacje pozarządowe,
szkoły i przedszkola, warsztaty terapii zajęciowej oraz szpital. W 2020 roku z uwagi
na panującą sytuację epidemiczną, współpraca była ograniczona.

2.1. Opieka zdrowotna
Szpital Powiatowy we Wrześni jest stacjonarną, wielospecjalistyczną jednostką
ochrony zdrowia. Powiat Wrzesiński jako jedyny udziałowiec Szpitala, zważając
na konieczność ciągłej poprawy jakości świadczonych usług oraz w związku
z sytuacją epidemiczną w roku 2020 wspierał działania lecznicy, finansując lub
dofinansowując wydatki i zakup sprzętu. Wszystkie działania służyły zwiększeniu
bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców.

W 2020 roku świadczenie stacjonarnych usług opieki medycznej w Szpitalu
Powiatowym we Wrześni prowadzone było na 16 oddziałach szpitalnych
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i w zakładzie opiekuńczo-leczniczym dla pacjentów wentylowanych mechanicznie.
Ponadto w Szpitalu Powiatowym we Wrześni funkcjonował od 22 października do 12
grudnia 2020 roku Oddział Covid, w którym hospitalizowanych było 164 pacjentów.
Łącznie powiatowa lecznica posiadała 244 łóżka, w tym 23 łóżka z intensywnym
nadzorem medycznym, a łączna liczba hospitalizacji w 2020 roku wyniosła 17 894.
W roku 2020, w tym w związku z panującą sytuacją epidemiczną, placówka zyskała
nowe wyposażenie, m.in.:
1)
2)
3)
4)
5)

dwa nowe stanowiska intensywnej opieki medycznej;
dwa ambulanse ratowniczego wraz z wyposażeniem;
zestaw do histeroskopii operacyjnej;
nowy ultrasonograf do pracowni USG;
urządzenie do dekontaminacji pomieszczeń oraz bramki dezynfekcyjne
wyposażenia w związku z sytuacją epidemiczną.

Wyposażenie stanowiska intensywnej opieki medycznej

Ultrasonograf

Jeden ambulas został przekazany przez Ministerstwo Zdrowia przy udziale środków
własnych Szpitala. W zakupie drugiego ambulansu partycypowały samorządy
gminne z terenu powiatu wrzesińskiego w łącznej kwocie 210 000,00 zł. Powiat
wrzesiński wydatkował na ten cel 151 165,77 zł.
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Rok 2020 był szczególnie ważny i trudny dla systemu ochrony zdrowia. Trwająca
pandemia była ogromnym wyzwaniem dla wszystkich, w szczególności dla szpitali.
Wrzesiński Szpital również stanął przed wyzwaniem, jakie niosło zagrożenie
związane z pandemią. Z jednej strony konieczność zapewnienia ciągłości pracy,
w sytuacji zachorowań personelu, z drugiej zaś sprawne działania w przypadku
pojawienia się pacjentów zakażonych COVID-19. W trosce o bezpieczeństwo
pacjentów i personelu, wdrażano nowe rozwiązania organizacyjne, dokonano
podziału lecznicy tak, by zminimalizować ryzyko zakażenia, wprowadzano
dodatkowe środki ostrożności, w postaci ograniczenia odwiedzin, a gdy było
to konieczne, czasowo wyłączano oddziały szpitalne, zmieniano tryb działania
przychodni lekarza rodzinnego i specjalistycznych. W 2020 roku, we wrzesińskim
szpitalu funkcjonował również oddział covidowy.
Pomimo panującej pandemii, toczyły się prace przygotowań do inwestycji:
- „Działania energooszczędne w budynku przychodni Szpitala Powiatowego
we Wrześni Sp. z o. o.”. W 2020 roku opracowano koncepcję realizacji zadania,
dokumentację projektową i przygotowano procedurę przetargową. Na tę inwestycję
Szpital pozyskał dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej.
- „Adaptacja II piętra budynku A i B na potrzeby oddziału pediatrycznego” - poprawa
warunków świadczonych usług zdrowotnych dla najmłodszych mieszkańców. W 2020
roku wykonano ostateczną dokumentację projektową oraz przeprowadzono
procedurę przetargową. Zadanie w całości jest finansowane z budżetu Powiatu
Wrzesińskiego.
W 2020 roku z budżetu Powiatu Wrzesińskiego na wyposażenie oraz zadania
bieżące i inwestycyjne w Szpitalu Powiatowym wydatkowano środki w łącznej
wysokości ok. 1 252 000,00 zł.
Powiat Wrzesiński jest partnerem finansującym projekt realizowany w Szpitalu
Powiatowym we Wrześni, pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych
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wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia
informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz
stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu
województwa”.

3. Pomoc społeczna, wspieranie rodziny i systemu pieczy
zastępczej, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz
wspieranie osób niepełnosprawnych
Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze
ponadgminnym w zakresie pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy
zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie i wspieranie osób
niepełnosprawnych. Jednostką organizacyjną powiatu powołaną do realizacji zadań
własnych oraz zleconych z tego zakresu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
we Wrześni.
Dokumentami strategicznymi przyjętymi do realizacji nałożonych zadań są:
„Strategia rozwoju powiatu wrzesińskiego na lata 2014-2020”,
„Strategia rozwiązywania problemów społecznych w powiecie wrzesińskim
na lata 2016-2020”.

3.1. Pomoc społeczna
Jednym z zadań powiatu z zakresu pomocy społecznej jest prowadzenie domów
pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym. Powiat Wrzesiński w roku 2020
prowadził jeden DPS.
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 DPS znajduje się 18 pokoi dla mieszkańców, w tym 1 jednoosobowy,
7 dwuosobowych, 10 trzyosobowych oraz 9 łazienek i 6 WC. Sanitariaty są wspólne
dla wszystkich mieszkańców. Dom przeznaczony jest dla 45 osób. Średnia wieku
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mieszkańców wynosiła 66 lat. Najmłodszy mieszkaniec miał 29 lat a najstarszy 89 lat.
Średnia roczna liczba miejsc wykorzystanych w 2020 roku wyniosła 96%.
W 2020 roku mieszkańcy DPS mieli zapewnioną całodobową opiekę oraz możliwość
korzystania z rehabilitacji i terapii zajęciowej. Wykonano 1 242 zabiegi
rehabilitacyjne.
Od marca do grudnia 2020 roku jednostka pracowała w bezwzględnym reżimie
sanitarnym. Przez dużą część roku mieszkańcy nie mogli opuszczać placówki. Został
także wprowadzony zakaz odwiedzin i urlopowania.
W 2020 roku w placówce zatrudnionych było 31 osób – 30,5 etatu, w tym
4 pielęgniarki, 10 opiekunów (2 na długotrwałych zwolnieniach lekarskich),
5 pokojowych, specjalista pracy socjalnej, starszy instruktor terapii zajęciowej,
instruktor ds. kulturalno-oświatowych, terapeuta ds. fizjoterapii, kierownik sekcji
terapeutyczno-opiekuńczej, pracownicy administracji – 6,5 etatu. Stan zatrudnienia
na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosił 29 osób.
Na terenie powiatu wrzesińskiego funkcjonują dwa środowiskowe domy
samopomocy społecznej: w Gozdowie i w Pietrzykowie. Działalność domów
to zadanie administracji publicznej, na których prowadzenie Powiat Wrzesiński
otrzymuje dotacje celowe od Wojewody Wielkopolskiego.
W powiecie wrzesińskim funkcjonują także:
Dwa Środowiskowe Domy Samopomocy. Są to ośrodki wsparcia dziennego dla
osób niepełnosprawnych intelektualnie i chorych psychicznie. Do lutego 2020 r.
placówki funkcjonowały w strukturze PCPR. Uchwałami Rady Powiatu Wrzesińskiego
nr 95/XV/2019 z dnia 17.12.2019 r. oraz nr 96/XV/2019 z dnia 17.12.2019 r. zostały
wyodrębnione ze struktury Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i stały się
samodzielnymi jednostkami organizacyjnymi powiatu.
Środowiskowy Dom Samopomocy „Na Skarpie” w Gozdowie
W
2020
roku
działalność
ŚDS
prowadzona była w oparciu o opracowywany
co roku
Plan Pracy
oraz w oparciu o Indywidualny Plan
Postępowania Wspierająco-Aktywizującego,
stworzony
dla
każdego
uczestnika.
Z uwagi na pandemię COVID-19
działalność ŚDS w marcu, kwietniu,
maju oraz listopadzie i grudniu była
zawieszona, a zajęcia z uczestnikami
odbywały się w formie zdalnej. W pozostałych miesiącach zajęcia odbywały się
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stacjonarnie, jednak z uwagi na liczne obostrzenia – w małych, niezmieniających się
grupach.
Wyjazdy i wycieczki oraz wszelkie wyjścia zostały ograniczone. Uczestnicy korzystali
wyłącznie z wyjazdów w miejsca na świeżym powietrzu.
ŚDS „Na skarpie” dysponuje 37 miejscami, w roku 2020 zajęte były wszystkie.
W placówce zatrudnionych było 14 pracowników, w tym: kierownik, pracownik
socjalny, 6 terapeutów, fizjoterapeuta, psycholog, psychiatra oraz 3 pracowników
obsługi.
W ramach programu Kompleksowego Wsparcia Rodzin „Za życiem” przeznaczonego
dla osób z niepełnosprawnością sprzężoną, organizowane były zajęcia dodatkowe
oraz wyjazdy z zachowaniem reżimu sanitarnego. Z uwagi na liczne obostrzenia
część zajęć nie została zrealizowana.

Środowiskowy Dom Samopomocy „Jutrzenka” w Pietrzykowie
ŚDS „Jutrzenka” w Pietrzykowie dysponuje
35 miejscami. W roku 2020 zajęte były
wszystkie. W placówce zatrudnionych było
10 osób, w tym: kierownik, 4 terapeutów,
pracownik

socjalny,

fizjoterapeuta,

psychiatra, psycholog oraz 1 pracownik
obsługi.

Rok 2020 był specyficzny z uwagi na COVID-19, w którym placówka funkcjonowała
w pełnym reżimie sanitarnym, realizując część swoich zadań z wykorzystaniem
kontaktów on-line i niestandardowych form wsparcia, takich jak: pomoc w zakupach,
usługi okołomedyczne, zdalna rehabilitacja, catering dowożony do domu, paczki
żywnościowe.
Podejmowane działania miały na celu wspieranie również rodzin uczestników
w przeciwdziałaniu ograniczeniu dostępności do usług publicznych i zapobieganiu
wykluczeniu społecznemu konkretnych środowisk.
Pandemia w znaczący sposób ograniczyła aktywizację i integrację podopiecznych
z innymi placówkami. Zrezygnowano z zaplanowanych wyjazdów (grota solna,
wycieczki, kino, kręgle itp.).
W 2020 r. podjęte zostały działania w zakresie modernizacji infrastruktury placówki,
co w znacznym stopniu podniosło komfort pracy z uczestnikami.
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PCPR prowadził w roku 2020 także działania wspierające w sytuacjach
kryzysowych

Interwencja kryzysowa w powiecie wrzesińskim w roku 2020 realizowana była
poprzez zapewnienie opieki osobom i rodzinom dotkniętym zdarzeniami losowymi
i innymi sytuacjami kryzysowymi.
- w obszarze tym udostępniano 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.
- w roku 2020 kontynuował pracę Zespół
Konsultacyjny, w składzie: psycholog, terapeuta
systemowy
rodzin,
przedstawiciel
Komendy
Powiatowej Policji oraz terapeuta uzależnień.
Z pomocy Zespołu w 2020 roku skorzystały 52 osoby
(20 osób stacjonarnie i 32 osoby telefonicznie).
- w 2020 roku wprowadzono interwencyjną pomoc
psychologa
w
miejscu
zamieszkania
osób
wymagających
natychmiastowego
wsparcia,
w związku z traumatyczną sytuacją życiową np.
tragiczna śmierć. W 2020 roku pomoc psychologa została udzielona 3 osobom,
w trakcie 4 spotkań.

3.2. Piecza Zastępcza
Piecza zastępcza jest sprawowana w przypadku niemożności zapewnienia dziecku
opieki i wychowania przez rodziców biologicznych. Jest to przejściowa – okresowa
forma opieki nad dzieckiem. W rodzinach zastępczych umieszcza się dzieci, których
rodzice zostali trwale lub czasowo pozbawieni praw rodzicielskich lub gdy władza
ta została im ograniczona. Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej następuje
na podstawie orzeczenia sądu i po uzyskaniu zgody rodziców zastępczych.
Dokumentem przyjętym do realizacji zadań w tym zakresie jest: Powiatowy
Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2020-2022, przyjęty uchwałą
nr 160/XXIII/2020 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 27.10.2020 r.
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Zadania realizowane w ramach Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej:
•

•

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 oraz wolontariuszy;
Kwalifikacja kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej oraz
prowadzenia rodzinnego domu dziecka. W 2020 r. zorganizowano szkolenie
dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej. Udział w szkoleniu wzięły
4 rodziny (3 rodziny zastępcze niezawodowe i 1 rodzina zastępcza
spokrewniona).

W powiecie wrzesińskim piecza zastępcza prowadzona jest w formie rodzinnej
i instytucjonalnej:
Rodzinna piecza zastępcza:
Rodziny zastępcze w 2020 roku:
•

rodziny spokrewnione – 30,

•

rodziny niezawodowe – 26,

•

rodziny zawodowe – 2, w tym: pogotowie rodzinne – 1,

•

rodzinny dom dziecka – 1.

W 2020 roku 29 rodzin zastępczych i 1 rodzinny dom dziecka objęto opieką
koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej. Specjaliści udzielali również wsparcia
w zakresie pracy z dzieckiem i rodziną (pedagog, psycholog, pracownik socjalny).
Realizowano świadczenia finansowe zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 roku (obligatoryjne
i fakultatywne). Z tytułu świadczeń na dzieci przebywające w pieczy zastępczej
w 2020 r. (w powiecie wrzesińskim i w placówkach zlokalizowanych poza powiatem
wrzesińskim) wydatkowano 1 338 033,14 zł.
W związku z panującą w roku 2020 pandemią COVID-19 i wprowadzonymi
obostrzeniami nie zorganizowano Dnia Rodzicielstwa Zastępczego.

Instytucjonalna piecza zastępcza
W Powiecie Wrzesińskim w 2020 r. funkcjonowała jedna placówka opiekuńczo –
wychowawcza tj. Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie.
Jest to placówka wielofunkcyjna, łącząca funkcje placówki socjalizacyjnej
i interwencyjnej oraz działania na rzecz pomocy rodzinom dzieci w niej
umieszczonych, przeznaczona dla 30 wychowanków (grupa socjalizacyjna dla
25 wychowanków, grupa interwencyjna dla 5 wychowanków). W 2020 r. zostały
podjęte działania mające na celu osiągnięcie standardów dotyczących liczby i wieku
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dzieci, które mają przebywać w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
wynikających z przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Na koniec 2020 roku w placówce przebywało 25 wychowanków.
W 2020 r. Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny 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. Dzieci do placówki kierowane były
na podstawie postanowienia sądu lub na wniosek rodziców.
Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w OWDiR w Kołaczkowie w roku 2020
wynosił 4 895,59 zł.

Od lipca do końca listopada 2020 roku w powiecie wrzesińskim realizowano projekt
pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID19”, którego celem było zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków COVID19 w obszarze pieczy zastępczej. W ramach wsparcia, którym zostały objęte rodziny
zastępcze oraz Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie, zakupiono
63 laptopy, 2 telewizory, projektor oraz ekran projekcyjny, środki ochrony
indywidualnej (1970 maseczek, 19700 rękawiczek, 327 litrów płynu dezynfekcyjnego)
oraz wyposażenie miejsca kwarantanny/izolacji (łóżko, szafa, stolik, 2 krzesła).
Łączna wartość projektu wyniosła 203 017,40 zł.
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3.3. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
Podstawą działania w powyższym zakresie jest:
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 - przyjętym
w drodze uchwały nr 83/XIV/2016 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 24.02.2016 r.
Celem programu 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.

Zrealizowane zadania:
Program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie
Realizacja Programu korekcyjno-edukacyjnego 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;
• zdobycie i poszerzenie wiedzy na temat mechanizmów powstawania
przemocy w rodzinie;
• zdobycie umiejętności komunikowania się i rozwiązywania konfliktów
w rodzinie bez stosowania przemocy.
W 2020 r. do programu przystąpiło 8 osób (4 mężczyzn oraz 4 kobiety). Program
ukończyły 3 kobiety.

Bezpłatne poradnictw psychologiczne
W 2020 r. w ramach zadania udzielano wsparcia osobom, których rodziny
doświadczały problemu przemocy. Dyżury psychologa odbywały się w:
•
•
•
•

Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni,
Ośrodku Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie,
Ośrodku Pomocy Społecznej w Miłosławiu,
Przychodni Zdrowia w Pyzdrach.

W związku z sytuacją epidemiczną w kraju, od marca 2020 r. zostały wstrzymane
dyżury psychologa prócz świadczonych w Ośrodku Wspomagania Dziecka i Rodziny
w Kołaczkowie.
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W roku sprawozdawczym z pomocy psychologicznej skorzystały 143 osoby
(37 kobiet, 26 mężczyzn oraz 80 dzieci).
Dyżur terapeuty uzależnień
W powiecie wrzesińskim w 2020 r. kontynuowano działanie bezpłatnego punktu
konsultacyjnego terapeuty uzależnień. Z pomocy terapeuty w minionym roku
skorzystało 13 osób, którym udzielono w sumie 24 porady terapeutyczne.
Działania uwrażliwiające na zjawisko przemocy oraz propagowanie form
przeciwdziałania w tym współpraca z mediami, udział w kampaniach
społecznych
W 2020 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni ogłosiło konkursu
plastyczny pod tytułem „Nie wstydź się PRZEMOCY – wołaj POMOCY!”. Konkurs był
skierowany do uczniów z klas I-VIII szkół podstawowych.
Mimo nauczania zdalnego, udział w konkursie wzięło 29 osób. Nagrodzono 14 osób,
w dwóch kategoriach wiekowych.

3.4. Wspieranie Osób Niepełnosprawnych
Dokumentem stanowiącym podstawę działania w powyższym zakresie jest:
„Powiatowy program działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami na lata
2019-2021” przyjęty Uchwałą Rady Powiatu Wrzesińskiego Nr 97/XV/2019 z dnia
17 grudnia 2019 r.
Głównymi celami programu są:
- rozwój rehabilitacji społecznej,
- pomoc w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych,
- umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu kulturalnym
i sportowym.
PCPR realizuje zadania skierowane do osób niepełnosprawnych z zakresu
rehabilitacji społecznej oraz programów celowych, które są finansowane ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Do zadań tych
należą:
•

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.
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Złożonych wniosków

43

Przyznanych dofinansowań

13

Łączna
kwota
przyznana
architektonicznych
•

na

likwidację

barier 89 200,00 zł

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

28

Przyznanych dofinansowań

23

Łączna kwota przyznana na likwidację barier technicznych

72 220,00 zł

Dofinansowanie do likwidacji barier technicznych w 2020 r. realizowane było głównie
w zakresie zakupu łóżka rehabilitacyjnego, podnośnika wannowego oraz podnośnika
transportowo-kąpielowego.
•

Likwidacja barier w komunikowaniu się to likwidacja ograniczeń
uniemożliwiających lub utrudniających osobie niepełnosprawnej swobodne
porozumiewanie się lub przekazywanie i pozyskiwanie informacji.

Złożonych wniosków

31

Przyznanych dofinansowań

29

Łączna kwota przyznana na likwidację barier
w komunikowaniu się

63 920,00 zł

Dofinansowanie do likwidacji barier w komunikowaniu się w 2020 r. realizowane było
głównie w zakresie zakupu laptopów dla osób uczących się, oprogramowania
specjalistycznego dla dzieci typu „Logopedia”, oprogramowania do nauki.
•

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
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potwierdzony udział Narodowego
oraz kryterium dochodowe.

Funduszu

Zdrowia

w

kosztach

zakupu

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 środki pomocnicze
Złożonych wniosków

1 009

Przyznanych dofinansowań

999

Łączna kwota przyznana na dofinansowanie zaopatrzenia
w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

475 810,00 zł

Zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny
Złożonych wniosków

21

Przyznanych dofinansowań

18

Łączna kwota przyznana na dofinansowanie zaopatrzenia
w sprzęt rehabilitacyjnym

27 922,00 zł

•

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

198

Przyznanych dofinansowań wraz z opiekunem

243

Wypłacone dofinansowania wraz z opiekunem

175

Łączna kwota przyznana na dofinansowanie uczestnictwa w
turnusie rehabilitacyjnym

207 470,00 zł

w tym dorośli niepełnosprawni (112)

145 020,00 zł

w tym dzieci i młodzież (14)

18 042,00 zł

w tym opiekunowie dzieci, młodzieży i dorosłych (49)

44 08,00 zł
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•

Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób
niepełnosprawnych

Z dofinansowania sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych
skorzystało 7 organizacji pozarządowych na łączną kwotę 17 639,80 zł.
We wszystkich formach aktywności uczestniczyli niepełnosprawni mieszkańcy
powiatu wrzesińskiego zrzeszeni w organizacjach pozarządowych.
Placówki wsparcia dla osób niepełnosprawnych:
Warsztat Terapii Zajęciowej jest placówką, która daje osobom niepełnosprawnym
niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej.
Uczestnikami warsztatów mogą być osoby, które mają wskazanie do uczestnictwa
w terapii zajęciowej zawarte w orzeczeniu. Zgłoszenia osób, które chcą uczestniczyć
w warsztacie przyjmuje i zatwierdza jednostka, która prowadzi warsztat,
w uzgodnieniu z powiatowym centrum pomocy rodzinie.
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

28

29

25

Liczba
oczekujących na
przyjęcie
uczestników

15

2

1

13,50

9

8,75

Kwota
dofinansowania z
PFRON

1 024 800,00 zł

614 880,00 zł

614 880,00 zł

Kwota
dofinansowania ze
środków powiatu

113 867,00 zł

68 320,00 zł

68 320,00 zł

Liczba etatów

W związku z sytuacją epidemiczną w Polsce, placówki od 26 października 2020 r.
zostały zawieszone do odwołania.

str. 51

Realizacja programu „Aktywny samorząd”
W 2020 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,
Kwota
które otrzymały dofinansowania
dofinansowanie

Moduł I Obszar A – likwidacja bariery transportowej
Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu
oprzyrządowania do posiadanego
samochodu (dysfunkcja narządu ruchu)

3

17 050,00 zł

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie
informacyjnym
Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu
elektronicznego lub jego elementów oraz
oprogramowania (dysfunkcja wzroku)

6

43 228,80 zł

Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu
elektronicznego lub jego elementów oraz
oprogramowania (dysfunkcja słuchu)

1

3 958,00 zł

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się
Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka
inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

2

20 650,00 zł

Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu
sprawności technicznej posiadanego
skutera lub wózka inwalidzkiego
o napędzie elektrycznym

6

20 600,00 zł

Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy
kończyny, w której zastosowano
nowoczesne rozwiązania techniczne, tj.
protezy co najmniej na III poziomie
jakości

4

70 409,99 zł

Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera
inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
lub oprzyrządowania elektrycznego do
wózka ręcznego

4

24 545,00 zł
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Moduł II – pomoc w uzyskaniu
wykształcenia na poziomie wyższym

25

81 067,00 zł

Razem

51

281 508,79 zł

Zarząd PFRON uruchomił w 2020 roku realizację Modułu III programu „Pomoc
osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji
kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.
Program skierowany był do osób, które z powodu epidemii i zawieszenia działalności
placówek zajmujących się rehabilitacją zawodową i społeczną, utraciły możliwość
korzystania z prowadzonych przez nie zajęć.
Złożonych wniosków

421

Wniosków pozytywnie zweryfikowanych

383

Łączna kwota wypłaconych dofinansowań ze środków
PFRON

471 500,00 zł

3.5. Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności
Przy

PCPR

we

Wrześni

działa

Powiatowy

Zespół

ds.

Orzekania

o Niepełnosprawności, który wydaje orzeczenia o:
– niepełnosprawności;
– stopniu niepełnosprawności;
– wskazaniach do ulg i uprawnień.
Przedmiotowe orzeczenia poza ustaleniem statusu osoby niepełnosprawnej,
stanowią również podstawę do przyznania różnego rodzaju ulg i uprawnień. Ponadto
do zadań Zespołu należy wydawanie legitymacji osób niepełnosprawnych oraz kart
parkingowych.
Informacja za 2020 rok.
Liczba rozpatrzonych wniosków
przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności

1 372

Osoby poniżej 16 roku życia, w tym:

167

Zaliczenie do osób niepełnosprawnych

132

Niezaliczenie do osób niepełnosprawności

33
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Odmowa wydania orzeczenia

2

Osoby powyżej 16 roku życia, w tym:

1 205

Zaliczenie do stopnia niepełnosprawności
(znaczny, umiarkowany, lekki)

1 131

Niezaliczenie do stopnia niepełnosprawności

20

Odmowa wydania orzeczenia

54

Liczba wydanych legitymacji osób
niepełnosprawnych

759

Liczba wydanych kart parkingowych

713

4. Kultura oraz ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
Podstawowe zadania Powiatu w zakresie kultury obejmują, m.in. wspieranie,
upowszechnianie i promocję twórczości oraz edukacji kulturalnej, wspieranie działań
i inicjatyw kulturalnych, jak również ochronę dziedzictwa kultury.
W ramach działalności w powyższym zakresie roku 2020 zrealizowano następujące
działania:
•

opracowano publikacje służące popularyzacji historii wśród mieszkańców
powiatu wrzesińskiego – cykl 16 artykułów o tematyce historycznej związanej
z następującymi tematami:
− „Wrześnianie, a polskie powstania narodowe w okresie zaboru pruskiego”,
− „Września i powiat wrzesiński w czasie I wojny światowej”,
− „120. rocznica strajku dzieci wrzesińskich”;

•

W styczniu odbył się koncert kolęd
Eleni
w
kościele
farnym
we Wrześni. Jest to cykliczne
zadanie realizowane w okresie
świąteczno-noworocznym.
W
wydarzeniu wzięło udział ponad 800
osób;
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• W marcu 2020 roku
odbyły się Kaziuki
Wileńskie.
Koncert
folklorystyczny w wykonaniu
litewskiego
zespołu
„Ojcowizna”
spotkał się z dużym
zainteresowaniem.
Zadanie zrealizowano
w nowopowstałym Zapleczu dydaktyczno-sportowym przy ul. Wojska Polskiego
we Wrześni. Jak co roku wydarzeniu towarzyszył kiermasz, na którym można było
nabyć palmy, wiosenne i wielkanocne dekoracje;
• Święto Flagi Narodowej – w celu propagowania postaw patriotycznych i włączenia
się w obchody świeta zakupiono flagi narodowe i nieodpłatnie przekazano klientom
korzystającym z usług urzędu. Wydano 150 flag;
• uroczystość upamiętniająca zakończenie II wojny światowej. Jedną z form
upamiętnienia rocznicy było przygotowanie przez pracowników Starostwa
Powiatowego we Wrześni recytacji wiersza Antoniego Słonimskiego „Polska”;
• sierpień - przy Centrum Badań
i Rozwoju Nowoczesnych Technologii pokaz filmu "Green Book"
w formie kina samochodowego;

•

Narodowe Czytanie „Balladyny” autorstwa Juliusza Słowackiego. Pracownicy
Starostwa Powiatowego we Wrześni zaprezentowali na przygotowanym
i udostępnionym w mediach filmie fragment dramatu;
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•

powiat wrzesiński uczestniczył w III
Ogólnopolskim Święcie „Wdzięczni
Polskiej Wsi”, które odbyło się we
wrześniu w Bralinie. Na uroczystości
został przekazany wieniec dożynkowy
powiatu wrzesińskiego;

•

z uwagi na panującą pandemię powiatowe święto plonów ograniczono
do symbolicznej i okolicznościowej mszy świętej w kościele farnym
we Wrześni;

•

„Żniwa w obiektywie” - konkurs
fotograficzny służący prezentacji
współczesnej
pracy
w rolnictwie. Ze zwycięskich
prac przygotowano wystawę
na dziedzińcu Starostwa;

• w związku ze 102. rocznicą
Powstania Wielkopolskiego przy
Starostwie Powiatowym, w połowie
grudnia,
przygotowano
okolicznościową
wystawę.
8
plansz
z
jednej
strony
prezentowało rys historyczny,
z drugiej przypominało obchody
święta w minionych latach;
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•

„Aktywny senior”.- w ramach projektu powstała publikacja prezentująca
10-letnią współpracę seniorów z Powiatu Wrzesińskiego i niemieckiego
Wolfenbüttel. W publikacji przedstawiono wspólnie zrealizowane projekty.
Przygotowano ją w polsko-niemieckiej wersji językowej. Łączny nakład druku
to 150 egzemplarzy.

Biblioteka Powiatowa
W 2020 roku kontynuowano zadanie polegające na prowadzeniu powiatowej
biblioteki publicznej, na podstawie uchwały r 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.
Na realizację zadania przekazano kwotę 55 000zł, które wydatkowano m.in. na:
• 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,
• pełnienie
funkcji
ośrodka
informacji
biblioteczno-bibliograficznego,
organizowanie obiegu wypożyczeń międzybibliotecznych, opracowywanie
i publikowanie bibliografii regionalnych, a także innych materiałów
informacyjnych i charakterze regionalnym,
• udzielanie bibliotekom z terenu powiatu wrzesińskiego pomocy instrukcyjnometodycznej i szkoleniowej,
• 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.
W 2020 roku, w ramach programu zrealizowano:
- dotacje na prowadzenie prac przy obiektach zabytkowych, 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 W 2020 roku Powiat Wrzesiński wsparł
4 zadania po 10 000 zł każde, dla:
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•
•
•
•

Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Andrzeja Apostoła w Nekli na prace przy
zabytkowym ogrodzeniu kościoła;
Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia NMP i św. Stanisława BM
we Wrześni na prace restauratorskie przy 7 witrażach;
Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Mikołaja w Zielińcu na renowację dachu
i ścian kościoła oraz dzwonnicy;
Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Michała Archanioła w Targowej Górce
na prace renowacyjne dwóch okien witrażowych.

Szczegóły dotyczące realizacji programu określone są w sprawozdaniu częściowym
realizacji Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Wrzesińskiego
na lata 2018-2021 dostępnym w BIP.
• „znakowanie zabytków” - w uzgodnieniu z Wielkopolskim Wojewódzkim
Konserwatorem Zabytków na obiektach zabytkowych nieruchomych wpisanych
do rejestru zabytków umieszczano specjalny znak informujący, iż obiekt ten
podlega ochronie. Powiat wrzesiński w 2020 roku kontynuował oznakowanie
nowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków województwa wielkopolskiego:
− altany przy LOK-u we Wrześni;
− wiatraka holenderskiego w Pyzdrach.

5. Kultura fizyczna i turystyka
Kultura fizyczna
Podstawą działania w powyższym zakresie była uchwała Rady Powiatu: „Program
Rozwoju i Wsparcia Sportu w Powiecie Wrzesińskim” - Uchwała nr 218/XXXV/2013
Rady Powiatu we Wrześni z dnia 28 listopada 2013 r.
Główne działania w ramach popularyzacji kultury fizycznej wśród dzieci
i młodzieży w roku 2020:
•

Granty sportowe:
− od stycznia do czerwca kontynuowano umowy zawarte w 2019 na rok szkolny
2019/20, których przedmiotem były zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży.
W tym okresie zrealizowano 57 umów, które wiosną 2020 realizowane były
w ograniczonym zakresie z uwagi na wprowadzone reżimy związane
z sytuacją epidemiczną
− od października do grudnia 2020 roku zrealizowano 48 umów.
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W 2020 roku zrealizowano ponad 2 000 godzin zajęć sportowych w dziewięciu
dyscyplinach sportowych. Uczestnikami zajęć były dzieci i młodzież z powiatu
wrzesińskiego.

•

•
•
•
•

Stypendia za wybitne osiągnięcia sportowe oraz nagrody za osiągnięcia
w działalności sportowej. Wyróżnienie finansowe przyznano 83 osobom.
Stypendia trafiły do młodych sportowców, którzy uzyskali wysokie miejsca
w zawodach i turniejach często o zasięgu ogólnokrajowym i międzynarodowym.
Nagrodami natomiast wyróżniono najbardziej zaangażowanych trenerów,
których podopieczni osiągnęli wysokie lokaty w rywalizacji sportowej
na szczeblu ogólnopolskim.
Realizacja kalendarza Szkolnego Związku Sportowego w zakresie organizacji
zawodów sportowych na szczeblu powiatowym w ramach rozgrywek szkolnych.
Dodatkowe zajęcia sportowe dla młodzieży w okresie ferii zimowych.
Współorganizacja wydarzeń o charakterze sportowym.
Prowadzenie ewidencji starosty wrzesińskiego dla klubów sportowych
i uczniowskich klubów sportowych.

Ze względu na ograniczenia epidemiczne nie zrealizowano cyklicznych, plenerowych
imprez sportowych, takich jak: Bieg im. Bohaterów Powstania Wielkopolskiego czy
Powiatowa Strefa Sportu.
Rada Powiatu Wrzesińskiego przyjęła 27 października 2020 roku uchwałę
nr 163/XXIII/2020 w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań
z zakresu wspierania i rozwoju sportu w powiecie wrzesińskim, w której przyjęto
nową formułę wspierania organizacji sportowych.

Turystyka
W roku 2020 w ramach działalności na rzecz turystyki powiat wrzesiński, poprzez
członkostwo i współpracę w Klastrze Turystycznym „Szlak Piastowski
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w Wielkopolsce”, promował inicjatywy, które organizowało Stowarzyszenie. Ponadto
upowszechniano mapę turystyczną powiatu wśród mieszkańców, a poprzez
przygotowanie materiałów promocyjnych dotyczących turystyki w „Przeglądzie
Powiatowym” zachęcano do odwiedzania różnych zakątków powiatu. Promowano
i wspierano przedsięwzięcia turystyczno-krajoznawcze, które inicjowały inne
podmioty m.in. szkoły i organizacje pozarządowe.

6. Promocja powiatu
Powiat Wrzesiński przygotowuje i uczestniczy w szeregu przedsięwzięć mających
na celu szeroko rozumianą promocję, w tym działalności jednostek organizacyjnych
powiatu, organizacji pozarządowych oraz wydarzeń lokalnych adresowanych
do zróżnicowanych grup wiekowych. W 2020 roku w związku z ograniczeniami
wynikającymi z sytuacji epidemicznej nie zrealizowano części zaplanowanych
działań.

• Zadania promocyjno-informacyjne zrealizowane
w roku 2020
- wydawanie Przeglądu Powiatowego.
W 2020 roku wydano 19 numerów.
Zakupiono także ekspozytory ułatwiające
kolportaż Przeglądu Powiatowego;

− organizacja Dnia Dziecka oraz Mikołajek dla dzieci z oddziału pediatrycznego
Szpitala Powiatowego we Wrześni, Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny
w Kołaczkowie oraz Przedszkola Specjalnego „Mali Zdobywcy”. Przygotowano
okolicznościowy występ oraz upominki dla 60 dzieci;
− spotkanie z przedstawicielami samorządu pruszkowskiego służące nawiązaniu
partnerskiej współpracy i wymianę doświadczeń. W 2020 roku wizyta poświęcona
była zasadom funkcjonowania Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych
Technologii;
− wykonanie i zakup materiałów promocyjnych służących promocji powiatu
wrzesińskiego podczas wydarzeń organizowanych w szczególności przez
Starostwo Powiatowe, jednostki organizacyjne powiatu i organizacje
pozarządowe;
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− działalność informacyjno-promocyjna
i portalach społecznościowych.

w

mediach,

na

stronie

internetowej

7. Przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego
rynku pracy
W 2020 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy we Wrześni zarejestrowanych było
4 756 osób. Wskaźnik bezrobocia w powiecie wrzesińskim na koniec 2020 roku
wynosił 4,6% i był wyższy od wskaźnika dla województwa wielkopolskiego (3,7%). W
porównaniu do stanu z końca grudnia 2019 r., w powiecie wrzesińskim wskaźnik ten
zwiększył się o 1,5 punktu procentowego. W roku 2020 stopa bezrobocia dla Polski i
województwa wielkopolskiego również wzrosła.
Oferty pracy, które były rejestrowane przez Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni
w 2020 roku dotyczyły przede wszystkim stanowisk związanych z pracą prostą.
Stanowiły one ponad 29% ze wszystkich 1 718 zgłoszonych ofert zatrudnienia
w Powiatowym Urzędzie Pracy we Wrześni.

W wyniku działań podejmowanych na rzecz osób bezrobotnych w 2020 r. przy
zaangażowaniu dostępnych środków zaktywizowano 466 osób w ramach aktywnych
form przeciwdziałania bezrobociu:
• prace interwencyjne – 9 osób,
• prace społecznie użyteczne – 18 osób,
• roboty publiczne – 17 osób,
• staże – 252 osoby,
• szkolenia, w tym bony szkoleniowe – 80 osób,
• bony na zasiedlenie – 9 osób,
• dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej – 76 osób,
• refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy – w ramach tej
formy wsparcia utworzono w 2020 r. 4 stanowiska pracy, na które zostały skierowane
4 osoby.
W ramach środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego 111 osób (pracownicy
i pracodawcy) skorzystało ze szkoleń.
Na realizację programów przeciwdziałania bezrobociu PUP we Wrześni pozyskał
w 2020 r. środki w wysokości 3 842 600,00 zł.
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Strukturę wydatków w 2020 r. na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
przedstawia poniższa tabela:
Forma wsparcia

Fundusz Pracy

Europejski
Fundusz
Społeczny

Razem

Prace interwencyjne

33 222,70 zł

-

33 222,70 zł

Roboty publiczne

90 828,71 zł

-

90 828,71 zł

459 098,68 zł

974 936,89 zł

1 434 035,57 zł

260,00 zł

166 226,82 zł

166 486,82 zł

136 800,00 zł

1 305 200,00 zł

1 442 000,00 zł

72 000,00 zł

-

72 000,00 zł

11 979,90 zł

-

11 979,90 zł

406,00 zł

-

406,00 zł

Bony szkoleniowe

-

33 816,94 zł

33 816,94 zł

Bony na zasiedlenie

-

85 500,00 zł

85 500,00 zł

357 864,60 zł

-

357 864,60 zł

1 162 460,59 zł

2 565 680,65 zł

3 728 141,24 zł

Staże
Szkolenia
Dotacje na działalność
gospodarczą
Refundacja kosztów
wyposażenia stanowiska pracy
Prace społecznie użyteczne
Badania lekarskie osób
bezrobotnych

Krajowy Fundusz Szkoleniowy
Ogółem

Powiatowy Urząd Pracy w 2020 roku realizował dodatkowe zadania w ramach tzw.
Tarczy Antykryzysowej na mocy 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.
Na realizację dodatkowych zadań PUP we Wrześni otrzymał kwotę 37 500 000,00 zł.
W powiecie wrzesińskim najczęstszym instrumentem wsparcia była jednorazowa
pożyczka dla mikroprzedsiębiorców, przeznaczona na pokrycie bieżących kosztów
prowadzenia działalności gospodarczej.
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Wartość przyznanej pomocy przedsiębiorcom z powiatu wrzesińskiego w ramach
tzw. Tarczy antykryzysowej w roku 2020 wynosiła 36 558 567,17 zł.
Liczba
złożonych
i
rozpatrzonych
wniosków

Liczba
podmiotów
, którym
przyznano
wsparcie

Jednorazowe
niskooprocentowane pożyczki dla
mikroprzedsiębiorców (art.15zzd)

4 401

4 173

Jednorazowe
niskooprocentowane pożyczki dla
organizacji pozarządowych
(art.15zzda)

79

74

181 830,49 zł

Dofinansowanie części kosztów
wynagrodzeń pracowników oraz
należnych od nich składek na
ubezpieczenia społ. dla
przedsiębiorców (art.15 zzb)

500

474

11 651 991,36 zł

Dofinansowanie kosztów
prowadzenia działalności
gospodarczej dla
przedsiębiorców
samozatrudnionych (art.15 zzc)

713

657

3 571 100,00 zł

Dofinansowanie części kosztów
wynagrodzeń pracowników oraz
składek dla kościelnej osoby
prawnej (art.15 zze2)

1

1

2 146,32 zł

Dotacja na pokrycie bieżących
kosztów prowadzenia działalności
gospodarczej dla mikro i małych
przedsiębiorstw określonych
branż (art.15 zze4)

69

62

310 000,00 zł

5 763

5 441

Rodzaj wsparcia

RAZEM

Przyznana kwota
pożyczki/
dofinansowania

20 841 499,00 zł

36 558 567,17 zł

8. Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Podstawą działania w powyższym zakresie był „Program współpracy Powiatu
Wrzesińskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2020” przyjęty uchwałą
nr 111/XVI/2020 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 20 lutego 2020 r.
W Programie określono działania podejmowane w celu rozwoju zakresu i form
współpracy powiatu wrzesińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz wskazano
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główne zasady i formy współpracy samorządu powiatowego z organizacjami
pozarządowymi, szczegółowe cele oraz katalog priorytetowych zadań publicznych
realizowanych przy współudziale organizacji pozarządowych. Szczegółowe
informacje na temat zrealizowanej współpracy w roku 2020 znajdują się
w sprawozdaniu z realizacji programu współpracy opublikowanym w Biuletynie
Informacji Publicznej.
•

Współdziałanie powiatu wrzesińskiego z organizacjami pozarządowymi
o charakterze finansowym i pozafinansowym.

Współpraca finansowa polega na udzielaniu dotacji na zadania proponowane przez
organizacje pozarządowe w odpowiedzi na otwarte konkury ofert. W 2020 roku
przeprowadzono 14 konkursów w następujących obszarach:

Lp.

Uchwały Zarządu Powiatu
Wrzesińskiego o ogłoszeniu
otwartego konkursu ofert

1.

nr 607 / 2020 z dnia 16.06.2020 r.

2.

nr 608 / 2020 z dnia 16.06.2020 r.

3.

nr 609 / 2020 z dnia 16.06.2020 r.

4.

nr 610 / 2020 z dnia 16.06.2020 r.

5.

nr 611 / 2020 z dnia 16.06.2020 r.

Ratownictwo i ochrona ludności

6.

nr 612 / 2020 z dnia 16.06.2020 r.

Ochrona i promocja zdrowia

7.

nr 613 / 2020 z dnia 16.06.2020 r.

8.

nr 614 / 2020 z dnia 16.06.2020 r.

9.

nr 744 / 2020 z dnia 21.09.2020 r.

10.

nr 745 / 2020 z dnia 21.09.2020 r.

Kultura, sztuka i ochrona tradycji

11.

nr 746 / 2020 z dnia 21.09.2020 r.

Działalność na rzecz osób
niepełnosprawnych

12.

nr 747 / 2020 z dnia 21.09.2020 r.

Ratownictwo i ochrona ludności

13.

nr 748 / 2020 z dnia 21.09.2020 r.

Ochrona i promocja zdrowia

Obszar

Kultura, sztuka i ochrona tradycji
Edukacja dzieci i młodzieży poprzez
realizację projektów edukacyjnych
Wspieranie i upowszechniania kultury
fizycznej
Pomoc społeczna, w tym działalność na
rzecz rodzin i osób w trudnej sytuacji
życiowej

Działalność na rzecz osób
niepełnosprawnych
Działalność na rzecz osób w wieku
emerytalnym
Wspieranie i upowszechniania kultury
fizycznej
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14.

nr 840 / 2020 z dnia 04.11.2020 r.

Prowadzenie punktów nieodpłatnej
pomocy prawnej oraz nieodpłatnego
poradnictwa obywatelskiego na
obszarze powiatu wrzesińskiego w 2021
roku

W roku 2020 organizacje pozarządowe, które uzyskały dotacje na realizację zadań
publicznych zrealizowały 26 przedsięwzięć, na które przekazano dotacje w łącznej
wysokości 91 330,00 zł. 11 zadań, pomimo uzyskania wsparcia nie zostało
zrealizowanych, umowy zostały rozwiązane. Przyczyną były względy bezpieczeństwa
lub ograniczenia związane z panującą sytuacją pandemiczną.
Przewidziana w Programie współpraca pozafinansowa była realizowana
w następujących formach:
− promowanie i prezentowanie działalności organizacji pozarządowych, zwłaszcza
na stronie internetowej powiatu wrzesińskiego oraz biuletynie „Przegląd
Powiatowy”,
− 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).

9. Transport zbiorowy, komunikacja
Transport zbiorowy może być realizowany przez różne formy prowadzenia
działalności w tym: licencje, zezwolenia i zaświadczenia na przewozy osób i rzeczy.
W roku 2020, ze względu na panującą epidemię covid-19, wprowadzono reżimy
sanitarne także w zakresie działań urzędów. Wydział Komunikacji, realizator zadania,
przez cały rok przyjmował mieszkańców powiatu, którzy załatwiali swoje sprawy
w wydziale. Z danych przedstawionych poniżej wynika, że mimo znacznego
ograniczenia mobilności mieszkańców w miesiącach marzec i kwiecień 2020 r.
ogólna liczba spraw prowadzonych w 2020 nie jest znacznie mniejsza niż w roku
2019.
- licencje na przewóz rzeczy – 57 (w 2019 r. – 83),
- licencje na transport osób – 7 (w 2019 r. – 6),
- licencje 7 do 9 osób – 4 (w 2019 r. – 4),
- pośrednictwo przy przewozie rzeczy – 2 (w 2019 r. – 3),
- zaświadczenia na przewozy osób i rzeczy – 26 (w 2019 r. – 57),
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- zezwolenie na wykonywanie przewozów regularnych i regularnych specjalnych
osób – 16 (w 2019 r. – 50),
- zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego – 71 (w 2019 r. – 57),
Przeprowadzono także kontrole przewoźników – 33 (w 2019 r. – 57).

Publiczny transport zbiorowy to – powszechnie dostępny regularny przewóz osób
wykonywany w określonych odstępach czasu i po określonej linii lub sieci
transportowej. W roku 2020, na terenie powiatu wrzesińskiego publiczny transport
zbiorowy realizowany był jako:
- połączenia komunikacyjne na liniach kolejowych,
- połączenia komunikacyjne w transporcie autobusowym.
•

Połączenia komunikacyjne kolejowe:

Przez teren powiatu wrzesińskiego przebiegają dwie linie kolejowe relacji:
Poznań Główny – Konin (Kutno).
Regularne przewozy pasażerskie na tej trasie wykonują Koleje Wielkopolskie
z siedzibą w Poznaniu. Od początku roku 2020 było to 21 par połączeń z Wrześni
do Poznania i z powrotem, ale liczba ta uległa zmniejszeniu do 17 par połączeń
w momencie wybuchu pandemii COVID-19.Od września 2020 r. realizowanych było
19 par połączeń.
Gniezno-Jarocin.
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 każdą stronę.
•

Połączenia komunikacyjne autobusowe:

W roku 2020 r. całość przewozów autobusowych po upadłym PKS Gniezno przejęła
firma WA-MA Maciej Walicki z Pyzdr. Firma ta weszła na rynek dzięki inicjatywie
zorganizowania lokalnego transportu autobusowego podjętej przez powiat jeszcze
w roku 2019. Dzięki wypracowanej z firmą WA-MA współpracy, uniknęliśmy zapaści
lokalnych połączeń komunikacji autobusowej na terenie powiatu wrzesińskiego po
upadku PKS.

Linie komunikacyjne autobusowe:
W roku 2020 na terenie powiat wrzesińskiego publiczny transport pasażerski
autobusowy realizowany był na 6 liniach relacji:
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- 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 Pyzdry - Września przez Borzykowo, Kołaczkowo, Żydowo,
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,
- linia nr 8: Września-Miłosław przez Obłaczkowo, Osowo, Biechowo, Skotniki,
Kębłowo.
W roku 2020, ze względu na wprowadzone reżimy sanitarne wynikające z epidemii
covid-19 powodujące znaczne zmniejszenie się liczby pasażerów, organizatorzy
publicznego transportu mogli wystąpić o dofinansowanie do transportu
autobusowego. Powiat Wrzesiński pozyskał środki finansowe z dotacji Wojewody
Wielkopolskiego. Zrealizowano dwie umowy:
Z 30 czerwca 2020 r. – na kwotę 90.216,00 zł (wkład własny powiatu – 10.525,50 zł).
Z 30 października 2020 r. – na kwotę 7.680,00 zł (wkład własny powiatu – 896,00 zł).
W ramach w/w umów dofinansowano linie autobusowe numer: 4 i 5 i 8.
Przez teren powiatu przebiegają linie autobusowe, które uzyskują zaświadczenia
na wykonywanie regularnych przewozów osób Urzędu Marszałkowskiego
w Poznaniu, przebieg takich połączeń autobusowych dotyczy minimum dwóch
powiatów. Tego rodzaju przewozy na terenie naszego powiatu realizują
m.in. następujący przewoźnicy:
•
•
•
•
•

Euromatpol sp. z o.o., Budzisław Kościelny, ul. Pogodna 10,
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej S.A, Konin, ul. Zakładowa 4,
Przedsiębiorstwo PHU Tupalski sp. z o.o., Słupca, ul. Traugutta 100,
Almar Marcin Mikuła, Mięcierzyn 60,
Przedsiębiorstwo FHU „Paszak” Paszak Edward, Górne Grądy 1A.

Zadania administracyjne wykonywane w sprawach indywidualnych z zakresu
komunikacji (decyzje, wnioski, kontrole, zaświadczenia):
•

rejestracja stała i czasowa
(w 2019 r. – 31.346),

–

27.340 postępowań

administracyjnych
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•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•

•
•

•
•

•

rejestracja tymczasowa (tablice próbne) – 536 postępowań administracyjnych
(w 2019 r. – 585),
rejestracja profesjonalna (VW) – 3 postępowania administracyjne – 100 szt. blankiety profesjonalnych dowodów rejestr. (w 2019 r. – 460)
i 16 kompletów tablic rejestracyjnych profesjonalnych (w 2019 r. – 26),
zaświadczenia, zajęcia komornicze, zastawy rejestrowe i skarbowe – 253
spraw (w 2019 r. – 303),
wtórniki dokumentów komunikacyjnych – 333 sprawy (w 2019 r. – 364),
zezwolenia na nabicie numerów – 42 spraw (w 2019 r. – 29),
zatrzymanie elektroniczne dowodów rejestracyjnych – 43 sprawy (w 2019 r. –
75),
zgłoszenia zbycia – 7.471 spraw (w 2019 r. – 6.870),
wyrejestrowania (w tym: demontaż, wywóz za granicę, kradzież) – 1.566
postępowań administracyjnych (w 2019 r. – 1.837),
potwierdzenia danych do innych urzędów – 4.582 sprawy (w 2019 r. – 4.924),
czasowe wycofanie pojazdów z ruchu – 67 postępowań administracyjnych
(w 2019 r. – 53),
Stacje Kontroli Pojazdów (w tym: zmiana danych, rejestry, diagności, kontrole)
– 26 postępowań administracyjnych + 11 spraw z zakresu kontroli SKP
(w 2019 r. – 32),
wydawanie uprawnień – 1.802
postępowań
administracyjnych
(w 2019 r. – 2.087),
wydanie Profilu kandydata na
kierowcę – 1.526 spraw (w 2019 r. –
3.934),
kwalifikacje wstępna i uzupełniająca
dla kierowców zawodowych – 680
postępowań
administracyjnych
(w 2019 r. – 663),
wydanie międzynarodowego prawa jazdy – 12 spraw (w 2019 r. – 36),
cofanie uprawnień, zatrzymanie prawo jazdy, skierowanie na badania
lekarskie i psychologiczne, skierowanie na kurs reedukacyjny, skierowanie
na egzamin sprawdzający kwalifikacje – 944 postępowań administracyjnych
(w 2019 r. – 1.105),
żądanie potwierdzenia akt kierowcy lub ich wysyłka do innego urzędu – 230
spraw (w 2019 r. – 233),
Ośrodki Szkolenia Kierowców (w tym: kontrole, zmiana danych, rejestry,
instruktorzy,
wykładowcy)
–
123
postępowania
administracyjne
(w 2019 r. – 132),
holowanie i parkowanie pojazdów – 5 spraw + 3 umowy na realizację zadania
(w 2019 r. – 8),
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•

•
•
•

umowy, zapytania ofertowe – 6 postępowań administracyjnych – podpisano
6 umów na realizację zadań wydziału, w tym z Urzędem Marszałkowskim
w Poznaniu i Wojewodą Wielkopolskim (w 2019 r. – 6),
udzielenie informacji, w tym informacji publicznej – 34 sprawy (w 2019 r. – 25),
sprawy dotyczące tytułów wykonawczych – 6 postępowań administracyjnych,
nakładanie kar pieniężnych w związku z niedopełnieniem obowiązków
rejestracji lub zawiadomienia o zbyciu/nabyciu pojazdów – 216 postępowań
administracyjnych.

Podobnie jak w przypadku transportu, widać, że mimo znacznych ograniczeń
wynikających z reżimów sanitarnych, z powodu epidemii covid-19, ogólna liczba
spraw prowadzonych w powyższym zakresie w 2020 nie jest znacznie mniejsza
niż w roku 2019.

9.1. Drogi publiczne
Podstawą realizacji zadań w roku 2020 były wytyczone w „Strategii rozwoju Powiatu
Wrzesińskiego na lata 2014 – 2020” cele strategiczne: Poprawa dostępności
komunikacyjnej poprzez wspieranie budowy i modernizacji infrastruktury drogowej
na terenie powiatu (na koniec 2020 roku zmodernizowanych 21,523 km dróg) oraz
remont i budowę infrastruktury okołodrogowej, w tym chodników i ścieżek pieszorowerowych (na koniec 2020 roku wybudowano 1.515 mb chodników i 1.300 mb
ścieżek).
Łączna długość dróg powiatowych na koniec 2020 roku – 319,555 km (291,025 km
o nawierzchni bitumicznej).

Inwestycje:

Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2901P Zapowiednia – Wrąbczynek – Zagórów
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Realizacja wydatków majątkowych
Plan na
Plan na
Nazwa zadania
01.01.2020
31.12.2020
Modernizacja chodnika w miejscowości
23.616,00
23.616,00
Targowa Górka
Instalacja radarowego wyświetlacza prędkości
przy drodze powiatowej nr 2922P w
miejscowości Bieganowo
Przebudowa drogi powiatowej nr 2930P
Grzymysławice - Chwalibogowo - Osowo
Przebudowa drogi powiatowej nr 2162P Gutowo
Małe-Grzybowo - budowa ciągu rowerowopieszego
Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2901P
Zapowiednia - Wrąbczynek - Zagórów
Wykonanie drugiego progu zwalniającego
w m. Stępocin
Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2159P
w m. Nowy Folwark
Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3666P
w m. Pałczyn
Przebudowa drogi powiatowej nr 2922P na
odcinku Sokolniki - Szamarzewo
Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2933P
w m. Stępocin
Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2904P
w m. Pyzdry, ul. Niepodległości
Razem

Wykonanie
23.448,84

14.960,50

14.960,50

12.300,00

5.542.030,79

3.231.032,60

3.231.032,60

1.219.528,51

886.200,06

886.200,06

0,00

3.665.335,26

1.997.492,36

0,00

10.455,00

8.610,00

0,00

200.000,00

198.762,45

0,00

127.000,00

126.070,09

0,00

200.000,00

194.834,46

0,00

200.000,00

197.689,78

0,00

271.000,00

248.784,42

6.800.135,80

8.829.599,42

7.125.225,06

Zasoby finansowe wykorzystane w 2020 r.: 8.849.823,02 zł, z czego 1.724.597,96 zł
stanowiły wydatki bieżące, a 7.125.225,06 zł to wydatki inwestycyjne.

Przebudowa drogi powiatowej nr 2930P
Grzymysławice – Chwalibogowo – Osowo

Przebudowa odcinka drogi powiatowej
nr 2904P w m. Pyzdry, ul. Niepodległości
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Inne zadania realizowane przez Wydział Dróg Powiatowych w roku 2020:
• Zadania administracyjne:
- rozpatrywanie zgłoszeń dot. utrzymania dróg powiatowych – 71 spraw
(w 2019 r. – 85),
- wydawanie zezwoleń na lokalizację zjazdów – 66 decyzji (w 2019 r. – 51),
- wydawanie zezwoleń na lokalizację urządzeń technicz. – 100 decyzji
(w 2019 r. – 102),
- uzgadnianie warunków zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego – 138
spraw (w 2019 r. – 169),
- uzgodnienia skrzyżowań dróg powiatowych z innym drogami – 35 spraw
(w 2019 r. – 17),
- wydawanie zezwoleń na prowadzenie robót w pasie drogowym – 136 decyzje
(w 2019 r. – 132),
- wydawanie zezwoleń na umieszczanie urządzeń w pasie drogowym – 95 decyzji
(w 2019 r. – 98),
- wydawanie zezwoleń na przejazdy pojazdów nienormatywnych – 32 zezwolenia
(w 2019 r. – 27),
- zatwierdzanie projektów zmiany organizacji ruchu – 186 spraw, w tym138 zmiany
czasowe, 48 zmiany stałe (w 2019 r. – 194 sprawy, w tym 154 zmiany czasowe,
40 zmiany stałe),
- regulacja gruntów zajętych pod drogi powiatowe – 68 spraw (w 2019 r. – 101),
- prowadzenie
(w 2019 r. – 55)

spraw

związanych

z

utrzymaniem

zieleni

–

46

spraw

- pozostałe – 46 spraw (w 2019r – 61)
• Zadania związane z utrzymaniem dróg
134 sprawy - w 2019 r. – 138
Zadanie:
- zakup materiałów do utrzymania dróg
(znaki, grysy, emulsja, paliwo, materiały
budowlane)
- zakup usług remontowych
(remonty cząstkowe dróg, remonty
chodników - w ciągu drogi powiatowej
nr 2923P w m. Targowa Górka oraz
2163P w m. Grzybowo, przepustów,
kanalizacji

Plan:

Wykonanie:

358.000,00 zł

311.433,77 zł

427.000,00 zł

402.964,02 zł
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i inne)

- zakup usług pozostałych
(zima, równanie dróg, obsługa promu,
obsługa sygnalizacji, usuwanie drzew i
krzewów, frezowanie pni, utrzymanie
rowów i poboczy, koszenie, sprzątanie
dróg, oznakowanie, nasadzenia i inne)

1.213.025,00 zł

1.005.713,57 zł

10. Geodezja, kartografia i kataster
Powiat w powyższym dziale zajmuje się realizacją zadań z zakresu geodezji,
kartografii i katastru określonych ustawą prawo geodezyjne oraz aktami
wykonawczymi do tej ustawy.
Niezmiennym celem działań powiatu wrzesińskiego w zakresie geodezji i kartografii
jest kontynuowanie informatyzacji zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
podnoszenie jakości bazy danych, do prowadzenia których zobowiązany jest
Starosta, automatyzacja procesów udostępniania danych z zasobu, a także ich
przyjmowania, jak również rozszerzanie oferty usług, świadczonych drogą
elektroniczną.
W roku 2020 kontynuowano realizację przedsięwzięcie pn. Cyfryzacja geodezyjna
rejestrów publicznych Powiatu Wrzesińskiego - zwiększenie poziomu
dostępności i wykorzystania publicznych geodezyjnych usług cyfrowych”
dofinasowanego z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata
2014-2020, Oś priorytetowa 2 Społeczeństwo informacyjne. Projekt do realizacji na
lata: 2019 - 2021. W 2020 r. zrealizowano:
•
•

•

wrzesień 2020 r. - zakup i dostawa sprzętu komputerowego na kwotę
55 227,00 zł, w tym środki własne powiatu - 8 284,05 zł.
październik 2020 r. zakup i dostawa wraz z wdrożeniem aplikacji
komputerowej
rozszerzającej
funkcjonalność
użytkowanego
przez
Zamawiającego Systemu Informacji Przestrzennej GEO-INFO Ośrodek, GEOINFO Mapa oraz GEO-INFO EGiB, na potrzeby internetowej obsługi
projektantów wraz z internetową obsługą narad koordynacyjnych, internetową
obsługą rzeczoznawców majątkowych, aktualizacji baz danych za pomocą
narzędzia dla Wykonawców, modułu do administrowania systemem oraz
modułu umożliwiającego automatyczną generację pliku GML. Koszt 78 720,00 zł, w tym środki własne powiatu - 11 808,00 zł.
październik 2020 r. podpisanie umowy na wykonanie prac: „Modernizacja
ewidencji gruntów i budynków w zakresie założenia kartotek budynków i lokali
w obrębach ewidencyjnych: Białe Piątkowo, Biechowo, Bugaj, Chlebowo,
Chrustowo, Czeszewo, Gorzyce, Kębłowo, Kozubiec, Książno, Lipie,
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•

•

Mikuszewo, Nowa Wieś Podgórna, Orzechowo, Pałczyn, Rudki, Skotniki,
Szczodrzejewo położonych w Gminie Miłosław” na kwotę 275 520,00 zł, w tym
środki własne powiatu . 41 328 zł. Realizacja rok 2021.
październik 2020 r. podpisanie umowy na opracowanie baz danych
geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu (GESUT) dla terenu miasta Września
na kwotę 445 260,00 zł, w tym, środki 66 789 zł. Realizacja rok 2021.
grudzień 2020 r. podpisano umowę na wykonanie usług nadzoru i kontroli nad
pracami geodezyjno - kartograficznymi polegającymi na modernizacji
ewidencji gruntów i budynków w zakresie założenia kartotek budynków i lokali
w obrębach ewidencyjnych: Białe Piątkowo, Biechowo, Bugaj, Chlebowo,
Chrustowo, Czeszewo, Gorzyce, Kębłowo, Kozubiec, Książno, Lipie,
Mikuszewo, Nowa Wieś Podgórna, Orzechowo, Pałczyn, Rudki, Skotniki,
Szczodrzejewo położonych w gminie Miłosław na kwotę 27 500,00 zł, w tym
środki własne powiatu - 4 125 zł. Realizacja rok 2021.
Z uzyskanej od Wojewody Wielkopolskiego dotacji, w 2020 roku
opracowano:

•

•

Bazę danych obiektów topograficznych (BDOT500) oraz inicjalną bazę
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 obrębu ewidencyjnego CHLEBOWO,
CHRUSTOWO, GORZYCE, KĘBŁOWO, KOZUBIEC, MIKUSZEWO, NOWA
WIEŚ PODGÓRNA, PAŁCZYN, RUDKI. Koszt zadania: 129 150,00 zł. Odbiór
prac – grudzień 2020 r.
Bazę danych obiektów topograficznych (BDOT500) oraz inicjalną bazę 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 obrębu ewidencyjnego BIAŁE PIĄTKOWO, BIECHOWO,
KSIĄŻNO, SKOTNIKI. Koszt zadania: 18 350,00 zł. Odbiór prac – grudzień
2020 r.

W ramach zadań administracyjnych w zakresie geodezji, kartografii i katastru, w roku
2020 wykonano:
• wydane decyzje – 5 (w 2019 r. – 6),
• narady koordynacyjne – 543
(w 2019 r. – 549),
• zmiany/wnioski/pisma dotyczące
ewidencji gruntów i budynków – 9 322
(w 2019 r. – 10 319),
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• zgłoszenia prac geodezyjnych – 2 830 (w 2019 r. – 3 005),
• udostępnianie zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 2 209 (w 2019 r. – 2 257),
• przyjmowanie do zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 2 740 (w 2019 r. –
2 636).
W roku 2020, ze względu na panującą epidemię covid-19, wprowadzono reżimy
sanitarne także w zakresie działań urzędów. Wydział Powiatowy Ośrodek
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, realizator zadania, przez cały rok
przyjmował sprawy mieszkańców powiatu. Z danych przedstawionych powyżej
wynika, że mimo znacznego ograniczenia mobilności mieszkańców w 2020 r. ogólna
liczba spraw prowadzonych w 2020 nie jest znacznie mniejsza niż w roku 2019.

11. Gospodarka nieruchomościami
Wydział Gospodarki Nieruchomościami realizuje zadania dotyczące głównie:
−
gospodarowania
nieruchomościami
stanowiącymi
własność
Powiatu
Wrzesińskiego,
− gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa,
a także inne zadania nałożone przepisami prawa np.:
− wywłaszczania nieruchomości i zwrotów wywłaszczonych nieruchomości,
− ustalania odszkodowań,
− przekształcania prawa wieczystego użytkowania nieruchomości w prawo
własności.
Powyższe zadania realizowane są na podstawie przepisów prawa (w szczególności:
na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami, kodeks cywilny).
Liczba spraw wszczętych w Wydziale w 2020 r. – 731, w tym:
- 181 spraw - dotyczących udzielenia informacji i odpowiedzi odnośnie
przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- 166 spraw – dotyczących postępowań administracyjnych dotyczących
nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu, z zakresu wykonywania, ograniczania,
pozbawiania praw do nieruchomości oraz zwroty nieruchomości,
- 78 spraw - dotyczących informacji o opłatach w tytułu użytkowania wieczystego
- 61 spraw – dotyczących wyjaśnień, informacji odnośnie gospodarowania
nieruchomościami,
- 33 sprawy - dotyczące sprzedaży mienia,
- 30 spraw – dotyczących przejęcia nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa,
- 28 spraw – dotyczących udzielania zezwoleń na zakładanie, przeprowadzanie
i wykonywania na nieruchomościach urządzeń technicznych,
- 25 spraw – dotyczących nieruchomości oddanych w trwały zarząd,
- 11 spraw – dotyczących aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego,
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- 14 spraw – dotyczących ustalenia odszkodowania za przejęte nieruchomości
z mocy prawa, na realizację inwestycji drogowych,
- 12 spraw związanych z ewidencją nieruchomości,
- 9 spraw – dotyczących dzierżawy, najmu nieruchomości Skarbu Państwa, Powiatu,
- 3 sprawy dotyczące ustanowienia służebności przejazdu przez nieruchomości
oraz pozostałe sprawy związane z wykonywaniem min. budżetu, windykacją
należności z tytułu udostępniania zasobu, podatki, odpowiedzi na wnioski
o udzielenie informacji publicznej, komunalizacją nieruchomości.
Liczba pism, które wyszły z Wydziału w 2020 r. – 4 903.
• Zasoby
Skarb państwa:
− Powierzchnia zasobu nieruchomości: 611 ha
− Oddane w użytkowanie wieczyste:
•
•
•

260 działek o łącznej pow. 89.7830 ha – odpłatne użytkowanie
wieczyste,
409 działek o łącznej pow. 196.4962 ha – nieodpłatne użytkowanie
wieczyste,
74 użytkowników wieczystych.

Powiat wrzesiński:
Powierzchnia zasobu 340,1218 ha.
(zasób, którym gospodaruje zarząd powiatu + jednostki organizacyjne powiatu +
drogi), w tym:
- powierzchnia dróg o uregulowanym stanie prawnym - 290,4561 ha
(od stycznia 2020 r. do grudnia 2020 r. Powiat nabył
16,9854 ha nieruchomości pod drogi),
- Zarząd Powiatu gospodaruje terenem o łącznej powierzchni 35,0990 ha
- w posiadaniu jednostek organizacyjnych powiatu jest łącznie
14,5667 ha).
Powiat wrzesiński posiada w użytkowaniu wieczystym 3 działki
we Wrześni przy ulicy Leśnej, stanowiące własność Gminy Września).

(położone

Odszkodowania za przejęcie nieruchomości pod budowę dróg:
- Wszczęto: 14 spraw
- Wydano: 44 decyzje ustalające odszkodowanie dla poprzednich właścicieli dla
postępowań wszczętych we wcześniejszych latach (łączna kwota ustalonych
odszkodowań, w tym również ugody w 2020 r.: 6.276.461,48 zł).
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Zarządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa:
- Wydano kopie 4 aktów własności ziemi, zezwolono na wykreślenie wzmianek,
hipotek dotyczących wpisów Skarbu Państwa,
- Wszczęto 26 spraw w celu wydania zezwoleń na zakładanie, przeprowadzanie
i wykonanie na nieruchomościach urządzeń technicznych.
Sprzedaż nieruchomości:
- Skarb Państwa: sprzedano w drodze bezprzetargowej na rzecz spółki ENEA
Operator Sp. z o.o. - 3 działki ewidencyjne o łącznej powierzchni 0,1324 ha, na rzecz
realizacji
zadania
celu
publicznego
w
zakresie
przebudowy
stacji
elektroenergetycznej GPZ Nekla.
- Powiat wrzesiński:
przeprowadzono cztery tury przetargów ustnych
nieograniczonych (03-07.02.2020 r., 01-03.04.2020 r., 03-05.06.2020 r.,
02-04.12.2020 r.) na sprzedaż działek ewidencyjnych niezabudowanych położonych
w Bierzglinku, gmina Września, przeznaczonych pod tereny zabudowy
mieszkaniowej-jednorodzinnej, mieszkaniowej-jednorodzinnej z usługami, tereny
zabudowy szeregowej. W wyniku przeprowadzonych przetargów zostały sprzedane
22 działki.
- przeniesiono prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej
we Wrześni przy ul. Gnieźnieńskiej, na rzecz Skarbu Państwa, w związku
z niewykorzystaniem nieruchomości przez Powiat Wrzesiński na cel wskazany
w umowie darowizny (cel edukacyjny).
•

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa:
- Wydano zaświadczenia o przekształceniu uw, wyliczono opłaty jednorazowe
z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego – 181 spraw

•

Stan prawny nieruchomości:
− złożono 13 wniosków w Sądzie Powszechnym o założenie ksiąg
wieczystych do nieruchomości Skarbu Państwa,
− złożono 5 wniosków o ujawnienie działek w księgach wieczystych,
− dokonano regulacji 155 działek,
− rozliczono 9 ksiąg wieczystych,
− wystąpiono z 3 wnioskami do sądu rejonowego o zawezwanie do próby
ugodowej bezumownych użytkowników nieruchomości Skarbu Państwa,
− wystąpiono z wnioskiem o zasiedzenie na rzecz Skarbu Państwa
6 działek położonych w Nekli.
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•

Przekazywanie nieruchomości do korzystania w tym w dzierżawę, najem:
− z zasobu Skarbu Państwa: wszczęto 5 spraw o oddanie
w dzierżawę, zawarto: 3 umowy dzierżawy na okres 3 lat nieruchomości
położonych:
- w Węgierkach (2 działki, pow. 7,6546 ha)
- w Mystkach (8 działek, pow. 20,6434 ha)

12. Administracja architektoniczno-budowlana
Najważniejsze informacje dotyczące realizacji zadania w 2020 r.:
• wydano 1041 pozwoleń na budowę (w 2019 r. – 1127),
• przyjęto 515 zgłoszeń robót budowlanych (w 2019 r. – 607),
• uzgodniono lokalizację inwestycji celu publicznego oraz projekty miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego – 26 spraw (w 2019 r. – 18),
• udzielono zgodę na odstępstwo od warunków technicznych – 3 sprawy
(w 2019 r. – 18),
• zaopiniowano wnioski w zakresie budowy dróg publicznych – 9 spraw
(w 2019 r. – 5),
• wydano 701 zaświadczeń o samodzielności lokali (w 2019 r. – 488),
• udzielono odpowiedzi na wnioski z zakresu informacji publicznej
oraz przygotowano wyjaśnienia z zakresu spraw prowadzonych przez Wydział –
76 (w 2019 r. – 76).

13. Ochrona środowiska i przyrody
Zadanie było realizowane na podstawie: Programu ochrony środowiska dla
Powiatu Wrzesińskiego na lata 2017-2020, przyjętego uchwałą nr 253/XXXIX/2017
Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 28 grudnia 2017 r.

Najważniejsze informacje dotyczące realizacji zadania w 2020 r.:
Ochrona przyrody:
• na podstawie ustawy o ochronie przyrody wydano 97 zezwoleń na wycinkę drzew
(w 2019 r. – 112) oraz prowadzono rejestr zwierząt podlegających ograniczeniom
na podstawie przepisów UE,
• w zakresie emisji do środowiska:
− przyjęto zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne –
14 spraw (w 2019 r. – 36),
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•
•
•
•

− wydano pozwolenia na wytwarzanie odpadów oraz na emisję pyłów i gazów
do powietrza – 12 postępowań (w 2019 r. – 20),
− ustalano dopuszczalny poziom hałasu – 2 postępowania (w 2019 r. – 3),
wydano decyzje na gospodarowanie odpadami – 32 postępowania
(w 2019 r. – 14),
opiniowano programy ochrony powietrza,
w ramach powyższych zadań udzielono informacji publicznej oraz informacji
o środowisku – 78 wniosków (w 2019 r. – 51),
z zakresu spraw wynikających z ustawy Prawo geologiczne i górnicze:
− zatwierdzono projekty prac hydrogeologicznych – 22 postępowania
(w 2019 r. – 19),
− przyjęto dokumentację hydrogeologiczną lub dodatek do dokumentacji
hydrogeologicznej – 9 postępowań (w 2019 r. – 4),
− zaopiniowano
projekty
miejscowych
planów
zagospodarowania
przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego – 13 spraw (w 2019 r. – 7),
− zaopiniowano rozdysponowanie nieruchomości – 16 spraw (w 2019 r. – 8),
− ustalano zasoby złóż, wygaszono koncesje i zatwierdzono projekty prac
geologicznych w celu poszukiwania i rozpoznawania złóż kruszyw
naturalnych – 9 spraw (w 2019 r. – 3),
− zatwierdzono projekty prac geologiczno-inżynierskich – 3 postępowania,
− przyjęto dokumentacje geologiczno-inżynierskie – 3 postępowania
(w 2019 r. – 39).

Ochrona środowiska:
− przekazano kołom pszczelarskim (Koło we: Wrześni, Kołaczkowie, Pyzdrach,
Nekli i Miłosławiu) 106 kg węzy pszczelej za kwotę 4 982,00 zł;
− udzielono Gminie Miłosław dotacji na zarybienie zbiornika wodnego
w Gorzycach w kwocie 2 000,00 zł;
− przekazano Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni
sprzęt i materiały służące do usuwania skutków zdarzeń i wypadków
drogowych, niosących powstanie zagrożenia o charakterze chemicznym,
za łączną kwotę 9 971,25 zł.

14. Rolnictwo, leśnictwo i rybactwo śródlądowe
Najważniejsze informacje dotyczące realizacji zadania w 2020 r.:
•

Rolnictwo

− w zakresie funkcjonowania spółek wodnych:
− udzielono dotacji na bieżące utrzymanie urządzeń wodnych na kwotę
44 983,92 zł,
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− sprawowano nadzór nad działalnością spółek w zakresie
podejmowanych uchwał – łącznie 12 spraw (w 2019 r. – 15),
− prowadzono postępowania w zakresie ustalenia kierunków rekultywacji oraz
zatwierdzono rekultywację terenów niekorzystnie przekształconych w wyniku
prowadzonej działalności gospodarczej – łącznie 6 spraw (w 2019 r. – 8),
− w zakresie ochrony gruntów rolnych uzgadniano projekty decyzji o warunkach
zabudowy oraz przeprowadzono postępowania związane z wyłączeniem
gruntów z produkcji rolniczej – łącznie 559 spraw (w 2019 r. – 615).
•

Leśnictwo i łowiectwo

− w ramach nadzoru nad lasami prywatnymi oraz z zakresu zadań wynikających
z prawa łowieckiego przeprowadzono 38 postępowań (w 2019 r. – 38),
− przekazywano ekwiwalenty wypłacane z tytułu zalesienia gruntów rolnych,
− wydano 933 zaświadczenia ustalające czy działki ewidencyjne znajdują się
w uproszczonych planach urządzania lasu (w 2019 r. – 791).
•
−
−

Rybactwo śródlądowe
współpracowano ze Społeczną Strażą Rybacką w zakresie realizowanych
przez Straż zadań oraz wydano 135 kart wędkarskich (w 2019 r. – 130),
zakupiono elementy wyposażenia (noże, latarki) dla strażników Społecznej
Straży Rybackiej za łączną kwotę 534,40 zł.

W roku 2020, ze względu na panującą epidemię covid-19, wprowadzono reżimy
sanitarne także w zakresie działań urzędów. realizator zadania, Wydział
Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa, przez cały rok przyjmował mieszkańców
powiatu, którzy załatwiali swoje sprawy. Z danych przedstawionych powyżej wynika,
że mimo znacznego ograniczenia mobilności mieszkańców w 2020 r. ogólna liczba
spraw prowadzonych w 2020 nie jest znacznie mniejsza niż w roku 2019.

15. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego realizuje zadania wg właściwości
z zakresu prawa budowlanego i ustaw szczegółowych.
W 2020 roku do PINB wpłynęło pism – 1173 (w 2019 r. – 966).
Liczba decyzji i zgłoszeń przekazanych przez Wydział Budownictwa Starostwa
Powiatowego – 1482 (w 2019 r. – 1641).
Liczba prowadzonych spraw – 1504 (w 2019 r. – 1528):
- z zakresu samowoli budowlanej – 20 (w 2019 r. – 21),
- utrzymania obiektów – 32 (w 2019 r. – 25 ),
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- zmiana sposobu użytkowania – 4 (w 2019 r. – 3),
- pozwoleń na użytkowanie obiektów – 83 (w 2019 r. – 62),
- zgłoszeń zakończenia budowy – 606 (w 2019 r. – 621),
- zgłoszeń rozpoczęcia budowy – 759 (w 2019 r. – 796),
Nałożono mandatów – 19 na kwotę 4700,00 zł (w 2019 r. – 20 na kwotę 3950,00 zł),
Liczba wydanych decyzji – 57 (w 2019 r. – 98),
Liczba wydanych postanowień – 33 (w 2019 r. – 14),
Liczba inspekcji i kontroli – 156 (w 2019 r. – 130),
w tym planowanych – 156 (w 2019 r. – 130),
Liczba wniesionych odwołań – 3 (w 2019 r. – 2),
Liczba uchylonych decyzji – 3 (w 2019 r. – 0 ),
Liczba wniesionych zażaleń – 4 (w 2019 r. – 1),
Liczba uchylonych zażaleń – 2 (w 2019 r. – 1).

16. 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”.
Na terenie powiatu wrzesińskiego wyodrębniono pięć jednostek organizacyjnych
Policji:
Komenda Powiatowa Policji we Wrześni oraz cztery podległe posterunki
w Miłosławiu, Nekli, Kołaczkowie i Pyzdrach. Nad bezpieczeństwem mieszkańców
powiatu wrzesińskiego czuwa łącznie 129 policjantów oraz 24 pracowników Policji.
W
dyspozycji
funkcjonariuszy
jest
18
radiowozów
oznakowanych
oraz 9 nieoznakowanych.
Powiat wspiera organizacyjnie i finansowo straże i służby działające na rzecz
poprawy bezpieczeństwa mieszkańców. W 2020 roku:
• Przekazano na rzecz KPP we Wrześni środki finansowe na zadanie
pn. „Wsparcie finansowe w pokrywaniu części wydatków na zakup samochodu
osobowego segment C w wersji nieoznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji
we Wrześni”;
• Zapewniono
obsługę
administracyjno-biurową
Komisji
Bezpieczeństwa
i Porządku. W roku 2020 z uwagi na sytuację epidemiczną odbyło się jedno
posiedzenia Komisji;
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• Partycypowano w kosztach bieżącego utrzymania monitoringu wizyjnego miasta
Września;
• Zakupiono elementy odblaskowe oraz 3 szt. defibrylatorów ME PAD, z czego
2 szt. defibrylatorów na podstawie uchwały nr 689/2020 Zarządu Powiatu
Wrzesińskiego z dnia 4 sierpnia 2020 r. przekazano nieodpłatnie Komendzie
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni. 1 defibrylator znajduje się
w Starostwie Powiatowym we Wrześni, część pracowników została przeszkolona
do bezpiecznego użycia tego urządzenia.
Ogólny koszt poniesionych wydatków: 72.125,12 zł.

17. Ochrona
przeciwpowodziowa,
przeciwpożarowa,
zapobieganie innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia
i zdrowia ludzi oraz środowiska
Ochrona przeciwpowodziowa:
•

•

Zadania z zakresu ochrony przeciwpowodziowej realizowane były
na podstawie Procedur Realizacji Zadań oraz Modułów Zadaniowych dla
służb, inspekcji i straży zawartych w Planie Zarządzania Kryzysowego
Powiatu Wrzesińskiego.
Zgodnie z zadaniami kompetencyjnymi przewidzianymi dla samorządu
powiatowego określonymi w art. 4 ust. 16 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (Dz.U. 2020.920) na bieżąco utrzymywano
Powiatowy Magazyn Przeciwpowodziowy w Orzechowie. Opłacano
wynagrodzenie magazyniera, który dokonywał stałego przeglądu
i konserwacji zgromadzonego tam sprzętu;

Ochrona przeciwpożarowa:
W ramach administracji zespolonej zadanie to realizuje Jednostka Ratowniczo –
Gaśnicza działająca w ramach Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej,
a także Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych włączone do Krajowego Systemu
Ratowniczo – Gaśniczego (KSRG), jak również działające poza systemem:
Na terenie powiatu wrzesińskiego funkcjonuje 12 jednostek 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,
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•
OSP Pietrzyków
- Gmina Pyzdry,
•
OSP Lisewo
- Gmina Pyzdry.
Poza systemem znajduje się 15 jednostek terenowych OSP oraz jedna zakładowa
OSP:
•
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.

Zapobieganie nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi
oraz środowiska:
Zadanie to realizowane jest również w oparciu o Plan Zarządzania Kryzysowego
Powiatu Wrzesińskiego. W ramach tego obszaru działań w roku 2020
zrealizowano następujące zadania:
• Kontynuowano funkcjonowanie powiatowego systemu ostrzegania
i alarmowania ludności BLISKO SISMS,
• Zapewniono
całodobowe
funkcjonowanie
Powiatowego
Centrum
Zarządzania Kryzysowego we Wrześni (w siedzibie urzędu oraz po
godzinach pracy w formie dyżuru zapewniającego obieg informacji);
• Na bieżąco monitorowano nadzwyczajne zagrożenia przy współpracy
służb, inspekcji, straży oraz komórek zarządzania kryzysowego wszystkich
szczebli;
• Na bieżąco aktualizowano Plan Zarządzania Kryzysowego Powiatu
Wrzesińskiego;
• Udzielono wsparcia finansowego Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej –
na zadanie: pełnienie nadzoru budowlanego nad realizacją zadania
inwestycyjnego pn. „Budowa budynku strażnicy dla we Wrześni Roboty
budowlane
–
instalacje
wewnętrzne,
roboty
wykończeniowe
i zagospodarowanie terenu”, na kwotę 45.770,76 zł.
• Z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
we Wrześni dofinansowano zakup symulatora zagrożeń pożarowych
i ekologicznych, pneumatycznego namiotu ratowniczego, przyczepy
ciężarowej z najazdami na ogólną kwotę 39.349,50 zł.
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•

Z uwagi na panującą sytuację epidemiczną związaną z wystąpieniem
COVID 19 zakupiono i wydano za kwotę 81.513,67 zł sprzęt, materiały,
środki do ochrony osobistej, w tym:
- uszyto około 15 tysięcy maseczek i zakupiono 4,5 tysiąca, ponadto
zakupiono 600 litrów płynów dezynfekujących, 15 tysięcy rękawic, 800
kombinezonów ochronnych i inne,
Zakupione środki ochrony wydawano mieszkańcom, pracownikom
starostwa i jednostkom powiatowym.

Zakupiony sprzęt i urządzenia:
− 30 dodatkowych łóżek dla powiększenia
bazy szpitala wrzesińskiego,
− 2 drukarki 3D do produkcji przyłbic,
− 3 dyspensery na płyn do dezynfekcji SDDOZ-05BS
MONOLIT
z
zasilaniem
sieciowym i bateryjnym, (przekazane Bursie
Międzyszkolnej we Wrześni - 2 szt. oraz
Powiatowemu
Centrum
Edukacji
Zawodowej we Wrześni - 1 szt.,
− ozonator
powietrza
dla
dezynfekcji
pomieszczeń i dokumentów wpływających
do Starostwa Powiatowego we Wrześni.
Drukarka 3D

18.Obronność
Zadanie to zrealizowane zostało na podstawie dokumentów: „Plan szkolenia
obronnego powiatu wrzesińskiego na 2020 rok” oraz „Program szkolenia obronnego
powiatu wrzesińskiego na lata 2019 – 2021”.
W ramach tego obszaru działań zrealizowano następujące przedsięwzięcia:
• udział w wojewódzkich treningach Stałego Dyżuru jako proces stałego
szkolenia.
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;
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•

•

Obsada Stałego Dyżuru w ramach Stanowiska Kierowania Starosty
Wrzesińskiego jeden raz brała udział w wojewódzkich treningach stałego
dyżuru;
Zorganizowano i przeprowadzono na terenie powiatu wrzesińskiego
kwalifikację wojskową dla blisko 500 osób (zadanie zlecone z zakresu
administracji rządowej). Łączna wysokość poniesionych wydatków
pochodzących z dotacji celowej przekazanej przez Wojewodę Wielkopolskiego
– 27.866,28 zł.

W tym obszarze działań nie poniesiono wydatków z budżetu powiatu.

19.Ochrona praw konsumenta
Powiatowy Rzecznik Konsumentów wykonuje swoje zadania na podstawie przepisów
ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów
(Dz. U. z 2021 r., poz. 275).
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 2020 roku Rzecznik:
•
•
•

udzielił 1 907 porad konsumentom,
przygotował 26 pozwów i innych pism procesowych,
kontynuował publikacje w prasie lokalnej, w tym w „Przeglądzie Powiatowym”
ok. 35 artykułów i audycji radiowych.

Rok 2020 był szczególnym okresem z okolicznościami wcześniej nikomu nieznanymi.
Znaczące ograniczenia wynikające z obostrzeń pandemicznych, a zwłaszcza
konieczność całkowitego, a z czasem ograniczonego kontaktu osobistego
z konsumentami miały istotny wpływ na realizację ustawowych zadań przez
Powiatowego Rzecznika Konsumentów.
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W pracy Rzecznika pojawiły się nowe sprawy i problemy, z którymi zgłaszali się
konsumenci, a dotyczyły w szczególności nie zrealizowanych umów na wyjazdy
turystyczne tak krajowe jak i zagraniczne, rozwiązania umów na różnego rodzaju
usługi turystyczne, imprezy koncertowe, uroczystości rodzinne, wesela, pierwsze
komunie święte, osiemnaste urodziny i inne jubileusze.
Ograniczenia covidowe uniemożliwiły prowadzenie edukacji konsumenckiej dla
uczniów szkół średnich. Ten zakres zadań realizowany był poprzez publikacje
w prasie lokalnej, w tym w „Przeglądzie Powiatowym” artykułów z zakresu prawa
konsumenckiego i nieraz innych dziedzin.

20. Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo
obywatelskie
Od 2016 roku, na terenie całej Polski działa system darmowej pomocy prawnej
(ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji
prawnej). 1 stycznia 2019 roku wprowadzono zmianą ustawy nowe usługi:
nieodpłatne poradnictwo obywatelskie i nieodpłatną mediację.
W roku 2020 podobnie, jak w 2019 roku, żadna uprawiona organizacja pozarządowa
nie złożyła oferty na prowadzenie punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Na terenie powiatu wrzesińskiego w 2020 r. funkcjonowały trzy punkty nieodpłatnej
pomocy prawnej:
•
•
•

w Miłosławiu, w budynku Miłosławskiego Centrum Kultury przy ul. Różowej –
udzielono 237 porad,
we Wrześni, w budynku Urzędu Miasta i Gminy przy ul. Chopina – udzielono
241 porad,
we Wrześni, w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przy
ul. Wojska Polskiego – udzielono 336 porad.

Porad udzielano przez cały rok, od poniedziałku do piątku, cztery godziny dziennie.
W związku z obowiązującym stanem epidemii oraz wytycznymi Ministerstwa
Sprawiedliwości przez większą część roku zawieszona została stacjonarna
działalność wszystkich punktów nieodpłatnej pomocy prawnej. W tym okresie można
było skorzystać z porad przez telefon lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
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21.Budżet obywatelski
Zasady tworzenia budżetu obywatelskiego w powiecie wrzesińskim zostały określone
w uchwale nr 295/XLVI/2018 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 26 lipca 2018 r.
W 2020 roku zrealizowano działania zgodnie z harmonogramem określonym
w uchwale nr 238/2019 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 9 lipca 2019 r.
w sprawie określenia wysokości środków na realizację budżetu obywatelskiego
powiatu wrzesińskiego w 2020 roku oraz ustalenia szczegółowego harmonogramu
działań. W wyniku przeprowadzonej procedury, ustalono ostateczną listę zadań
do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego powiatu wrzesińskiego w 2020 roku.
Zrealizowano 10 przedsięwzięć o łącznej wartości 201 346,74 zł. Ze względu
na obostrzenia wywołane pandemią nie udało się zrealizować jednego zadania nie
inwestycyjnego o wartości 10.000,00 zł.

Zrealizowane zadania:
Sportowe:
• Budowa strefy sportowej w miejscowości Sokolniki
• Budowa strefy sportowej w miejscowości Strzyżewo
• Rozbudowa strefy sportowej w miejscowości Podstolice
• Rozbudowa strefy sportowej w miejscowości Gulczewo

Strefa sportowa w Podstolicach

Strefa sportowa w Sokolnikach
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Rekreacyjne:
• Budowa edukacyjnego parku rozrywki w miejscowości Pietrzyków
• Rozbudowa miejsca rekreacji w miejscowości Gorzyce
• Rozbudowa miejsca rekreacji w miejscowości Orzechowo
• Rozbudowa miejsca rekreacji w miejscowości Pyzdry

Miejsce rekreacji w Gorzycach

Miejsce rekreacji w Pyzdrach

Drogowe:
• Instalacja radarowego wyświetlacza prędkości przy drodze powiatowej
nr 2922P w miejscowości Bieganowo
• Modernizacja chodnika w miejscowości Targowa Górka

Wyświetlacz radarowy w Bieganowie

Chodnik w Targowej Górce

22.Współpraca z instytucjami i stowarzyszeniami, współpraca
partnerska
Powiat Wrzesiński jest członkiem następujących związków i stowarzyszeń:

Związek Powiatów Polskich
Uchwała nr 30/VI/99 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 24.03.1999 r. w sprawie
przystąpienia do Związku Powiatów Polskich.
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Lokalna Grupa Działania „LGD Z nami warto”
Uchwała nr 129/XVII/2008 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 27.06.2008 r. w sprawie
przystąpienia do stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – „Z NAMI WARTO”.

Stowarzyszenie Samorządowe A2 Wielkopolska
Uchwała nr 83/XV/2012 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 26 stycznia 2012 r.
w sprawie zmiany uchwały nr 72/XI/2007 Rady Powiatu we Wrześni z dnia
30 października 2007 roku w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia
pn. „Stowarzyszenie Samorządowe A2 Wielkopolska”.

Kolej Metropolitalna
Porozumienie z dn. 10.10.2019 r. zakładające współfinansowanie przebiegu trasy
kolejowej Poznań-Września, zawarte pomiędzy Województwem Wielkopolskim
a Stowarzyszeniem Metropolia Poznań, Powiatem Poznańskim, Powiatem
Wrzesińskim, Miastem Poznań, Gminą Swarzędz, Gminą Kostrzyn, Gminą Nekla
i Gminą Września.

Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych
Uchwała nr 46/VII/2019 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 14 czerwca 2019 roku
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”.

Szlak Piastowski
Na podstawie uchwały nr 73/XII/2015 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 3 grudnia
2015 r. powiat wrzesiński przystąpił do stowarzyszenia Klaster Turystyczny „Szlak
Piastowski w Wielkopolsce”. Celem organizacji jest koordynacja Szlaku
Piastowskiego na terenie województwa wielkopolskiego, kreowanie jego wizerunku
oraz zwiększenie liczby turystów odwiedzających szlak i region. Swoje cele Klaster
realizuje poprzez m.in. prowadzenie działalności edukacyjnej, szkoleniowej
i wydawniczej, tworzenie lokalnych tematycznych tras turystycznych, organizację
i promocję wydarzeń w miejscach na Szlaku Piastowskim oraz opracowywanie
kampanii promujących Szlak Piastowski.
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Partnerstwa zagraniczne:
Powiat Wolffenbüttel (Niemcy)
Uchwała Rady Powiatu Wrzesińskiego o nawiązaniu współpracy partnerskiej
z powiatem Wolfenbüttel (uchwała nr 181/XXXI/2001 Rady Powiatu we Wrześni
z dnia 5 września 2001 r.), na podstawie której podpisano umowę o współpracy.
Umowa przewiduje m.in. wymianę doświadczeń w dziedzinie administracji, rolnictwa,
ochrony środowiska i turystyki oraz współpracę w dziedzinie oświaty, kultury i sportu.
W ciągu blisko 20-letniej współpracy realizowano szereg przedsięwzięć służących
integracji, przede wszystkim wśród młodzieży i seniorów.

Rejon Smolewicze (Białoruś)
Uchwała Rady Powiatu we Wrześni o nawiązaniu współpracy partnerskiej (uchwała
nr 241/XLI/2002 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 28 sierpnia 2002 r.). Zwieńczeniem
prac nad ustanowieniem partnerstwa powiatów było podpisanie umowy
o współpracy. Umowa przewiduje m.in. wspieranie rozwoju kontaktów w dziedzinie
gospodarczej, wymianę doświadczeń w zakresie rolnictwa, ochrony środowiska
i turystyki oraz współpracę w dziedzinie oświaty, kultury i sportu.

V.

WYKONANE W ROKU
WRZESIŃSKIEGO

2020

UCHWAŁY

RADY

POWIATU

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 2020 roku Rada Powiatu Wrzesińskiego VI kadencji obradowała na 10 sesjach,
w tym 4 sesje zostały zwołane na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorządzie powiatowym na wniosek zarządu lub co najmniej 1/4
ustawowego składu rady powiatu przewodniczący obowiązany jest zwołać sesję na
dzień przypadający w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku. Ze względu na sytuację
epidemiczną i obowiązujące obostrzenia 7 sesji Rady Powiatu odbyło się w trybie
stacjonarnym, ale w ścisłym reżimie sanitarnym i 3 sesje w trybie zdalnym.
Rada Powiatu Wrzesińskiego podjęła 69 uchwał od numeru 111/XVI/2020 z dnia 20
lutego 2020 roku do numeru 179/XXV/2020 z dnia 18 grudnia 2020 roku. Uchwały
Rady realizowały właściwe komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego
we Wrześni oraz jednostki organizacyjne Powiatu Wrzesińskiego.
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Lp.

Przedmiot uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego:

Liczba

Uchwały dotyczące funkcjonowania Rady Powiatu, w tym
uchwały w sprawach:
1.
2.
3.
4.

delegowania radnych Rady Powiatu Wrzesińskiego do pracy
w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu Wrzesińskiego
za 2019 rok
udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Wrzesińskiego
z wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za 2019 rok
zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu
Wrzesińskiego

1
1
1
2

Uchwały dotyczące spraw finansowych, w tym uchwały
w sprawach:
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem 1
z wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za 2019 rok
zmiany uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi jednostek 1
organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych,
dla których organem prowadzącym jest Powiat Wrzesiński
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miłosław
zmiany uchwał w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2020 - 2027
zmiany uchwał budżetowych Powiatu Wrzesińskiego na 2020 rok
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Wrzesińskiego na lata 2021 - 2029
uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2021 rok

1
1
9
9
1
1

Uchwały dotyczące spraw społecznych, w tym uchwały
w sprawach:
1.

2.

3.
4.

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. i 2021 r.
podziału
środków
finansowych
Państwowego
Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania z zakresu
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych
ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie
powiatu wrzesińskiego w 2020 roku i w 2021 roku
uchwalenia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej

2

3

2
1
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5.
6.

w Powiecie Wrzesińskim na lata 2020–2022
określenia warunków i trybu finansowania zadań z zakresu 1
wspierania i rozwoju sportu w powiecie wrzesińskim
wyrażenia zgody na zawarcie przez Powiat wrzesiński umowy 1
z operatorem o świadczenie usług w zakresie publicznego
transportu zbiorowego
Uchwały dotyczące funkcjonowania jednostek oświatowych,
w tym uchwały w sprawach:

1.

2.

3.

4.
5.
6.

1.
2.

przekształcenia II Liceum Ogólnokształcącego we Wrześni
wchodzącego
w
skład
Zespołu
Szkół
Technicznych
i Ogólnokształcących im. gen. dr. Romana Abrahama we Wrześni
poprzez likwidację internatu
przekształcenia Technikum nr 2 we Wrześni wchodzącego w skład
Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. gen. dr.
Romana Abrahama we Wrześni poprzez likwidację internatu
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
wyłączenia Bursy Międzyszkolnej we Wrześni z Powiatowego
Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni
wyrażenia zgody na złożenie wniosku o zezwolenie na utworzenie
oddziału przygotowania wojskowego
zmiany uchwały 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 szkól 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
zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty
za zakwaterowanie w Bursie Międzyszkolnej we Wrześni
oraz terminu i sposobu jej wnoszenia
Uchwały dotyczące spraw w zakresie infrastruktury
technicznej, w tym uchwały w sprawach:

1

1

1

1
1
1

1

ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg 2
powiatowych na terenie powiatu wrzesińskiego
w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 1
w Poznaniu skargi Prokuratora Regionalnego w Poznaniu
na uchwałę nr 82/XIV/2019 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia
7 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat
za usunięcie i przechowywanie statków i innych obiektów
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3.

4.

5.

pływających z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu
wrzesińskiego w 2020 roku
wyrażenia zgody na zawarcie przez Powiat wrzesiński umowy 1
z operatorem o świadczenie usług w zakresie publicznego
transportu zbiorowego
ustalenia wysokości opłat obowiązujących w roku 2021 za usunięcie 2
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
ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków 1
i innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych
na terenie powiatu wrzesińskiego w 2021 roku
Uchwały dotyczące inwestycji drogowych, w tym uchwały
w sprawach:

1.

2.

wyrażenia woli przystąpienia w 2021 roku do realizacji zadania 1
pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2153P - budowa ciągu pieszo
- rowerowego w miejscowości Nekla” w ramach „Funduszu Dróg
Samorządowych”
wyrażenia woli przystąpienia w 2021 roku do realizacji zadania 1
pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2159P Czerniejewo Września w m. Radomice” w ramach „Funduszu Dróg
Samorządowych”
Uchwały dotyczące realizacji projektów dotyczących:

1.

2.

3.

4.

„Cyfryzacji
geodezyjnych
rejestrów
publicznych
Powiatu
Wrzesińskiego”, w ramach „Wielkopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego na lata 2014-2020
„Aktywizacji 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
„Aktywizacji 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
„Wyposażenie
środowisk
informatycznych
wojewódzkich,
powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia
informatyczne
umożliwiające
wdrożenie
Elektronicznej
Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych
między podmiotami leczniczymi samorządu województwa”

1

2

1

2

Uchwały dotyczące rozpatrzenia petycji dotyczących:
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1.
2.

3.
4.
5.
6.

przebudowy ulicy Średzkiej w miejscowości Targowa Górka
budowy ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej nr 2162P
na odcinku Gutowo Małe-Grzybowo z zachowaniem istniejącego
drzewostanu
przebudowy drogi powiatowej nr 2947P w miejscowości Marzenin
przebudowy drogi powiatowej nr 2935P Kokoszki-Podstolice
przebudowy drogi powiatowej nr 2937P Sokołowo-SłomowoSłomówko
przebudowy drogi powiatowej nr 2932P Zasutowo-Podstolice-Mała
Górka w miejscowości Podstolice

1
2

1
1
1
1

Uchwały dotyczące mienia powiatu wrzesińskiego w tym
uchwały w sprawach:
1.

wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie, w drodze darowizny, 1
na rzecz Gminy Września, prawa własności części nieruchomości
położonych we Wrześni, oznaczonych geodezyjnie jako działki
ewidencyjne nr 1515/7 i 1515/9

VI. WYKONANE W ROKU 2020 UCHWAŁY ZARZĄDU POWIATU
WRZESIŃSKIEGO
Zarząd powiatu jest organem wykonawczym powiatu. Zarząd powiatu wykonuje
uchwały rady powiatu i zadania powiatu określone przepisami prawa zastrzeżonymi
do kompetencji zarządu.
W 2020 roku Zarząd Powiatu Wrzesińskiego obradował na 77 posiedzeniach, w tym
53 posiedzenia odbyły się w trybie stacjonarnym i ze względu na trwający w kraju
stan epidemii, 24 posiedzenia w trybie zdalnym. Podjęto łącznie 438 uchwał,
od numeru 487/2020 do numeru 925/2020:
Uchwały Zarządu realizowały właściwe komórki organizacyjne Starostwa
Powiatowego we Wrześni oraz jednostki organizacyjne Powiatu Wrzesińskiego.

Przedmiot uchwał Zarządu Powiatu Wrzesińskiego:

Liczba

Uchwały dotyczące uchwały budżetowej i Wieloletniej
Prognozy Finansowej, w tym uchwały w sprawach:
1.
2.
3.

zmiany uchwały budżetowej
13
planu finansowego dochodów i wydatków według szczegółowości 24
klasyfikacji budżetowej
planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych 21
zadań zleconych
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4.
5.
6.
7.
8.

informacji o wykonaniu budżetu, w tym informacje kwartalne
i za I półrocze
sprawozdania z wykonania budżetu i informacji o stanie mienia
komunalnego za 2019 roku
założeń do opracowania, projektów uchwały budżetowej
i Wieloletniej Prognozy Finansowej
bankowej
obsługi
powiatu
wrzesińskiego
i
jednostek
organizacyjnych
kredytów długoterminowych

8
2
3
1
7

Uchwały dotyczące ogłoszenia konkursów i realizacji otwartych
konkursów ofert , w tym uchwały w sprawach:
1.
2.
3.

4.

konsultacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
na 2020 r. i 2021 r.
ogłoszenia otwartych konkursów ofert i wyników tych konkursów
naboru członków komisji konkursowych w otwartych konkursach
ofert
i powołania ich składu
ogłoszenia konkursów dla mieszkańców powiatu wrzesińskiego

2
30
28

6

Uchwały dotyczące realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa
zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”, w tym
uchwały w sprawach:
1.
2.
3.
4.

5.
6.

1.
2.

dostawy wyposażenia do Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych
Technologii w Grzymysławicach
dostawy wyposażenia do zaplecza dydaktyczno-sportowego przy
ulicy Wojska Polskiego we Wrześni
przebudowy istniejącego budynku Powiatowego Centrum Edukacji
Zawodowej i wyboru inspektorów nadzoru do realizacji inwestycji
przekazania środków trwałych Powiatowemu Centrum Edukacji
Zawodowej we Wrześni (dot. wyposażenia zaplecza dydaktycznosportowego, Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii
i Bursy Międzyszkolnej)
składu i organizacji pracy komisji przetargowej
unieważnienia przetargu nieograniczonego na budowę bursy przy
ulicy Wojska Polskiego we Wrześni
Uchwały dotyczące realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa
zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego – stawiamy
na kształcenie fachowców”, w tym uchwały w sprawach:

13
4
6
10

2
1

składu i organizacji pracy komisji przetargowej
3
wyboru dostawców materiałów do szkoleń i kursów zawodowych, 7
mebli szkolnych, sprzętu teleinformatycznego,
wyboru wykonawcy przeprowadzającego egzaminy kwalifikacyjne
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3.

4.

upoważnienia
dyrektorów
szkół
ponadpodstawowych
do 3
dokonywania czynności związanych z realizacją i rozliczeniem
projektu
nieodpłatnego
przekazania
sprzętu
teleinformatycznego 2
i elektronicznego szkołom ponadpodstawowym
Uchwały dotyczące realizacji projektu pn. „Nauka to lubię!
– kompleksowy program rozwojowy szkół ponadgimnazjalnych
i szkoły specjalnej na terenie powiatu wrzesińskiego”, w tym
uchwały
w sprawach:

1.
2.
3.

wyboru dostawców doposażenia pracowni przedmiotowych, pomocy 6
dydaktycznych, sprzętu teleinformatycznego i elektronicznego
przekazania szkołom ponadpodstawowym mienia i środków 14
trwałych
upoważnienia dyrektorów szkół ponadpodstawowych do zaciągania 10
zobowiązań w związku z realizacją przedsięwzięcia
Uchwały
dotyczące
realizacji
projektów
i
grantów
przez jednostki organizacyjne, w tym uchwały w sprawach:

1.

2.
3.
4.

5.

6.

przekazania szkołom ponadpodstawowym i placówkom oświatowym
laptopów do zdalnej nauki w ramach projektu pn. „Zdalna Szkoła –
wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia
zdalnego”
realizacji projektu pn. „Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe”
realizacji projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy
zastępczej w okresie epidemii COVID-19”
realizacji projektu pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki
pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczoleczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjnoopiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”
realizacji projektu pn. „Stop COVID-19. Bezpieczne systemy
społeczne
w Wielkopolsce”
realizacji projektów pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających
bez pracy w powiecie wrzesińskim” i „Aktywizacja zawodowa osób
bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie wrzesińskim”
Uchwały dotyczące funkcjonowania
cyjnych, w tym uchwały w sprawach:

1.
2.

jednostek

14

1
2
1

5

5

organiza-

zatwierdzenia planu pracy, programu działania lub regulaminu 8
jednostki
powierzenia
stanowiska
dyrektora
placówki
oświatowej 4
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3.

4.

5.
6.
7.
8.

lub przeniesienia kierownika do innej jednostki
upoważnienia
dyrektora/kierownika
jednostki
do
składnia
oświadczeń woli i reprezentowania powiatu wrzesińskiego przed
organami administracji lub sądem
upoważnienia dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych
do zaciągania zobowiązań w związku z realizacją projektów, umów
lub zobowiązań wynikających z Wieloletniej Prognozy Finansowej
przekazania trwałego zarządu lub mienia między jednostkami
zgody na sprzedaż lub likwidację środka trwałego
stawek za najem pomieszczeń w szkołach i placówkach
oświatowych
zgody na użyczenie części nieruchomości oddanej jednostce
w trwały zarząd

13

34

8
5
1
1

Uchwały dotyczące inwestycji drogowych, w tym uchwały
w sprawach:
1.
2.
3.

składu i organizacji pracy komisji przetargowej
18
wyboru
wykonawcy
remontów
cząstkowych,
przebudowy 13
lub zimowego utrzymania dróg powiatowych
opinii o pozbawieniu drogi kategorii lub zaliczeniu do innej kategorii
7
Uchwały dotyczące funkcjonowania Starostwa Powiatowego
i realizacji projektów, w tym uchwały w sprawach:

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

1.
2.

realizacji zadania polegającego na sprzątaniu pomieszczeń
zakupu sprzętu komputerowego
dostawy tablic rejestracyjnych
realizacji projektu pn. „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów
publicznych Powiatu Wrzesińskiego”
korzystania z usług telefonii komórkowej i Internetu
planu działania na rzecz zapewnienia dostępności osobom
ze szczególnymi potrzebami
likwidacji środka trwałego lub pojazdu
upoważnienia
pracowników
do
reprezentowania
powiatu
wrzesińskiego w stowarzyszeniu, występowania w charakterze
świadka lub do załatwiania spraw z zakresu kompetencji zarządcy
drogi
Uchwały dotyczące wniosków Zarządu o zwołanie sesji Rady
Powiatu Wrzesińskiego (na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym)
Uchwały dotyczące mienia powiatu wrzesińskiego, w tym
uchwały w sprawach:

3
3
3
6

sprzedaży nieruchomości gruntowej, niezabudowanej w Bierzglinku
najmu lokali stanowiących własność powiatu wrzesińskiego

6
2

4
2
2
5

4
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3.
4.

zagospodarowania zieleni na działce w Bierzglinku
3
organizacji postępowania przetargowego na realizację robót 2
budowalnych
w Powiatowej Scenie Kultury w Miłosławiu
Uchwały dotyczące realizacji zadań z zakresu edukacji, w tym
uchwały w sprawach:

1.
2.
3.
4.

dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli
pomocy zdrowotnej dla nauczycieli
przyznania stypendiów, nagród i grantów
przeprowadzenia egzaminów na stopień nauczyciela mianowanego
Uchwały dotyczące realizacji budżetu obywatelskiego, w tym
uchwały w sprawach:
wysokości środków budżetowych na 2021 r.
przekazania gminom powiatu wrzesińskiego mienia uzyskanego
w ramach budżetu obywatelskiego

1.
2.

4
2
3
3

1
5

Uchwały dotyczące funkcjonowania Szpitala Powiatowego
we Wrześni, w tym uchwały w sprawach:
1.
2.

wniesienia wkładu pieniężnego lub niepieniężnego
zakupu ambulansu na potrzeby szpitala

5
2

Inne, w tym uchwały w sprawach:
1.
2.
3.

umorzenia lub rozłożenia na raty należności
dotacji dla spółek wodnych
udzielenia
pełnomocnictwa
do
opracowania
projektowej

1
1
dokumentacji 2
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