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Raport
o stanie Powiatu Wrzesińskiego
za 2018 rok

Września, maj 2019 r.

I.

Wprowadzenie

Zgodnie z art. 30a ust. 1-2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz.U. z 2019 poz. 511) 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, uchwał rady powiatu
i budżetu obywatelskiego.

II.

Podstawowe dane dotyczące powiatu

Nazwa
Siedziba władz
Okres, którego dotyczy raport
Liczba mieszkańców
wg stanu na dzień
30 czerwca 2018 r.
(tj. według ostatnich
dostępnych danych
GUS)

Powiat Wrzesiński
Września, ul. Chopina 10
1 stycznia 2018 r. —31 grudnia 2018 r.

77 444 mieszkańców

Powiat wrzesiński zamieszkuje 77 444 osób, co stanowi 2,22% ludności
województwa wielkopolskiego oraz 0,2% ludności Polski.

Krótki opis sytuacji
demograficznej

Najwięcej mieszkańców ma gmina Września, co stanowi prawie 60% ludności powiatu wrzesińskiego. Najmniej osób mieszka w gminie Kołaczkowo, co wynosi niecałe 8% ogółu ludności powiatu.
Gęstość zaludnienia w powiecie wrzesińskim wynosi 110 os./km2 (przy
zestawieniu ze średnią gęstością zaludnienia w województwie wielkopolskim 117 os./km2). Największą gęstość zaludnienia w powiecie wrzesińskim ma gmina Września (209 os./km2), a najmniejszą gmina Pyzdry
(51 os./km2).
Na tle poszczególnych powiatów należących do województwa wielkopolskiego, powiat wrzesiński należy do średnio zaludnionych obszarów. Plasuje się na 13. miejscu w rankingu (na 31 możliwych), w których jedynym
kryterium jest liczba ludności.
W poszczególnych grupach wiekowych od O do 54 roku życia zauważalna
jest przewaga liczebna mężczyzn. Z kolei wśród osób od 55 roku życia
przeważają kobiety. Największa dysproporcja kobiet w stosunku do
liczby mężczyzn widoczna jest w grupach od 70 lat i więcej.

str. 2

Największy udział w strukturze wiekowej ludności mają osoby w przedziale wiekowym 30-34 lat (6250 osób), 35-39 lat (6574 osób) oraz ponad 70 lat (7292 osób). Najmniej jest osób w przedziale wiekowym 1014 lat (4182 osób) oraz 15-19 lat (4074 osoby).

Powierzchnia
Czy w porównaniu do
roku poprzedzającego
rok sprawozdawczy
doszło do zmiany
granic powiatu
Podział
administracyjny

Porównując wartość udziału osób w wieku przedprodukcyjnym do poprodukcyjnego, należy zwrócić uwagę, że jest więcej osób w wieku przedprodukcyjnym o niecały 1 punkt procentowy. Na 100 osób w wieku produkcyjnym przypadają 63 osoby w wieku nieprodukcyjnym (32 osoby
w wieku przedprodukcyjnym i 31 osób w wieku poprodukcyjnym). Jest
to pozytywne zjawisko, gdyż nieznacznie większy jest udział ludności
w wieku przedprodukcyjnym niż poprodukcyjnym.
704 km2

Nie dotyczy

Powiat wrzesiński swoim zasięgiem obejmuje 5 gmin, w tym cztery
gminy o charakterze miejsko-wiejskim (Miłosław, Nekla, Pyzdry i Września) oraz jedną gminę wiejską (Kołaczkowo).
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Wyszczególnienie

Podstawowe dane
finansowe w układzie
porównawczym
na koniec 2017 i 2018 r.

2017
Plan

2018

Dochody ogólem

74 137 371,93 zł

Wykonanie
71 939 409,19 zł

dochody bieżące
dochody majątkowe

67 460 989,91 zł
6 676 382,02 zł

67 250 889,20 zł
4 688 519,99 z1

71 392 734,12 zł
30 925 669,57 zł

70 279 434,15 zł35 216 702,47 zł

Wydatki ogółem

74 942 326,93 zł

68 184 144,84 zł

131 585 806,69 zł

123 859 111,00 zł

wydatki bieżące
wydatki majątkowe

68 836 210,91 zł
6 106 116,02 zł

62 306 533,39 zł
5 877 611,45 zł

72 253 918,50 zł
59 331 888,19 zł

66 842 521,79 zł
57 016 589,21 zł

Wynik budżetowy
Przychody ogółem

-804 955,00 z1
3 504 955,00 zł

3 755 264,35 zł
3 940 420,77 z1

-29 267 403,00 z1

-18 362 974,38 d

31 467 403,00 zł

30 931 958,76 zł

475 566,00 zł

0,00 zł

26 762 264,43 zł

25 936 273,64 zł

Plan
102 318 403,69 zł

Wykonanie
105 496 136,62 z1

kredyty
nadwyżka z lat
ubiegłych
wolne środki

0,00 zł

0,00 zł

705 138,57 zł

995 685,12 zł

3 029 389,00 zł

3 940 420,77 zł

4 000 000,00 z1

4 000 000,00 zł

Rozchody ogólem

2 700 000,00 zł

2 700 000,00 zl

2 200 000,00 z1

2 200 000,00 zł

spłaty kredytów

2 700 000,00 zł

2 700 000,00 zł

2 200 000,00 zł

2 200 000,00 zł
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III.

Lp.
1.

2.

3.

4.

Wykonanie uchwał Rady Powiatu — uchwały podjęte w 2018 r.

Uchwała (numer/data podjęcia/przedmiot)
Informacja o wykonaniu
Uchwała nr 259/XL/2018 Rady Powiatu Wrze• Uchwała zrealizowana przez Wydział Edukacji i Kultury Fizycznej;
sińskiego z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie wy• Zgodnie z dyspozycją Rady Powiatu, organy wykonawcze Gminy Września
rażenia zgody na utworzenie Szkoły Podstawoi Powiatu Wrzesińskiego zawarły porozumienie i szkoła rozpoczęła działalność
wej dla Dorosłych w Zespole Szkół Zawodo1 września 2018 r.
wych nr 2 we Wrześni
Uchwała nr 260/XL/2018 Rady Powiatu Wrze• Uchwała zrealizowana przez Wydział Edukacji i Kultury Fizycznej;
sińskiego z dnia 8 lutego 2018 r. zmieniająca
• Powiat złożył wniosek i uzyskał dofinansowanie. Obiekt szatniowy na terenie
uchwałę nr 252/XXXIX/2017 Rady Powiatu
Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących został wybudowany i jest
Wrzesińskiego w sprawie wyrażenia zgody na
użytkowany.
złożenie wniosku o dofinansowanie projektu
w ramach programu „Szatnia na medal" współfinansowanego przez Departament Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu z budżetu województwa wielkopolskiego
Uchwała nr 261/XL/2018 Rady Powiatu Wrze• Uchwała zrealizowana przez Wydział Edukacji i Kultury Fizycznej;
sińskiego z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie trybu
• Wcześniejsza uchwała w tej sprawie wygasła zgodnie z art. 80 ustawy o f-manudzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepusowaniu zadań oświatowych z dnia 27 października 2017 r.;
blicznych o uprawnieniach szkół publicznych
• Obecnie tryb udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o upraworaz niepublicznych placówek oświatowych,
nieniach szkół publicznych oraz niepublicznych placówek oświatowych oraz
trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości
tryb przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
pobrania i wykorzystania dotacji oraz terminu
określa art. 38 cytowanej wyżej ustawy;
i sposobu rozliczania wykorzystania dotacji
• Zadanie było realizowane zgodnie z zapisami uchwały.
Uchwała nr 262/XL/2018 Rady Powiatu Wrze• Uchwała zrealizowana przez Referat Dróg Powiatowych;
sińskiego z dnia 8 lutego 2018 r. zmieniająca
• Informacja na temat realizacji uchwały została przedstawiona w raporcie o stauchwałę Nr 29/V/2015 Rady Powiatu we Wrzenie powiatu wrzesińskiego w punkcie VII — nazwa zadania: Transport zbiośni z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie ustalenia
rowy, drogi publiczne i komunikacja.
stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg
powiatowych na terenie powiatu wrzesińskiego
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5.

6.

7.

8.

na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego
Uchwała nr 263/XL/2018 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 8 lutego 2018 r. zmieniająca
uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego
na lata 2018 -2027
Uchwała nr 264/XL/2018 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie
zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2018 rok
Uchwała nr 265/XLI/2018 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału środków finansowych Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepelnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej zmiany uchwały
budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2018 rok
Uchwała nr 266/XLI/2018 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie założenia przedszkola specjalnego

•
•

Uchwała zrealizowana przez Wydział Finansowy;
Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą zostały dokonane zgodnie z jej treścią.

•
•

Uchwała zrealizowana przez Wydział Finansowy;
Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą zostały dokonane zgodnie z jej treścią.

•

Uchwała zrealizowana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni;
Podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dokonano zgodnie z treścią niniejszej uchwały.

•

•
•

•
9.

Uchwała nr 267/XLI/2018 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie
udzielenia pomocy finansowej Gminie Pyzdry

•
•

10.

Uchwała nr 268/XLI/2018 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 22 marca 2018 r. zmieniająca

•
•

Uchwała zrealizowana przez Wydział Edukacji i Kultury Fizycznej;
Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 kwietnia
2018 r. stwierdzające nieważność § 6 ust. 1 uchwały nr 266/XLI/2018 Rady
Powiatu Wrzesińskiego z dnia 22 marca 2018 r. dotyczące braku podstaw
do publikacji w dzienniku urzędowym;
Z dniem 1 września 2018 r. przedszkole rozpoczęło swoją działalność, utworzono I oddział.
Uchwała zrealizowana przez Referat Spraw Społecznych i Zdrowia;
Gmina Pyzdry w dniu 8 maja 2018 r. rozliczyła się z dotacji celowej udzielonej
na realizację zadania polegającego na wykonaniu utwardzenia drogi gruntowej
przy budynku w miejscowości Pietrzyków, zrealizowanego w ramach umowy
nr NPZ.8124.1.2018 z dnia 27 marca 2018 r., aneksowanej w dniu 28 marca
2018 r. Rozliczono całość przyznanej dotacji w kwocie 25.000,00 zł.
Uchwała zrealizowana przez Wydział Finansowy;
Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą zostały dokonane zgodnie z jej treścią.
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uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego
na lata 2018 -2027
11. Uchwała nr 269/XLI/2018 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 22 marca 2018 r. zmieniająca
uchwałę w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Powiatu Wrzesińskiego na 2018 rok
12. Uchwała nr 270/XLI1/2018 Rady Powiatu
Wrzesińskiego z dnia 26 kwietnia 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie
do realizacji projektu „Aktywizacja zawodowa
osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie wrzesińskim (IV)" współfinansowanego
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś
priorytetowa 6. Rynek pracy, Działanie 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy - projekty pozakonkursowe
realizowane przez PSZ na lata 2014 - 2020
13. Uchwała nr 271/XLI1/2018 Rady Powiatu
Wrzesińskiego z dnia 26 kwietnia 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do
realizacji projektu „Aktywizacja osób młodych
pozostających bez pracy w powiecie wrzesińskim (IV)" współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku
pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku
pracy - projekty pozakonkursowe Poddziałanie
1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój

•
•

Uchwała zrealizowana przez Wydział Finansowy;
Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą zostały dokonane zgodnie z jej treścią.

•
•

Uchwała realizowana przez Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni;
Projekt „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy
w powiecie wrzesińskim (IV)" jest w trakcie realizacji;
Projekt jest realizowany w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 30 czerwca 2019 r.;
Ogólna wartość projektu wynosi 926 126,58 zł
o Kwota środków Funduszu Pracy na finansowanie i współfinansowanie
z Europejskiego Funduszu Społecznego do wykorzystania w 2018 r. wynosi: 712.405,06 zł
o Kwota do wydatkowania ze środków Funduszu Pracy w 2019 r. wynosi:
213.721,52 zł;
w 2018 r. zostało objętych aktywizacją 107 osób.

•
•

•
•
•
•
•

•

Uchwała realizowana przez Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni;
Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wrzesińskim (IV)" jest w trakcie realizacji;
Projekt jest realizowany w okresie od I stycznia 2018 r. do 30 czerwca 2019 r.;
Ogólna wartość projektu wynosi 2.386.114,25 zł
o Kwota środków Funduszu Pracy na finansowanie i współfinansowanie
z Europejskiego Funduszu Społecznego do wykorzystania w 2018 r. wynosi: 1.835.472,50 zł
o Kwota do wydatkowania ze środków Funduszu Pracy w 2019 r. wynosi:
550.641,75 zł;
w 2018 r. zostało objętych aktywizacją 182 osoby.
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14.

Uchwała nr 272/XLII/2018 Rady Powiatu
Wrzesińskiego z dnia 26 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwalę nr 152/XXV/2016 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 7 listopada 2016
roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Wrzesińskiego w charakterze Partnera do uczestnictwa w projekcie realizowanym
w latach 2017-2018 przez Województwo Wielkopolskie pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych
i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia
informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa"
w ramach Osi Priorytetowej 2. Społeczeństwo
Informacyjne, Działania 2.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata
2014 - 2020
15. Uchwała nr 273/XLII/2018 Rady Powiatu
Wrzesińskiego z dnia 26 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę nr 229/XXXVIIU2017 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 8 listopada 2017 r.
w sprawie powierzenia Samorządowi Województwa Wielkopolskiego prowadzenia zadania
publicznego w zakresie ochrony zdrowia polegającego na wdrożeniu elektronicznych usług:
e-dokumentacji i e-rejestracji, poprzez wyposażenie środowiska informatycznego Szpitala Powiatowego we Wrześni w sprzęt informatyczny
i oprogramowanie oraz dostarczenie usług,
zgodnie z Projektem pn. „Wyposażenie środowisk
informatycznych
wojewódzkich,

•
•

Uchwała realizowana przez Referat Spraw Społecznych i Zdrowia;
W związku z realizacją projektu, na podstawie zawartej umowy partnerskiej
i porozumienia z Województwem Wielkopolskim w roku 2018 przekazano
transze dotacji w wysokości 25.662,19 zł.

•
•

Uchwała realizowana przez Referat Spraw Społecznych i Zdrowia;
W związku z realizacją projektu, na podstawie zawartej umowy partnerskiej
i porozumienia z Województwem Wielkopolskim w roku 2018 przekazano
transze dotacji w wysokości 25.662,19 zł.
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16.

17.

18.

19.

20.

powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji
Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa"
Uchwała nr 274/XLII/2018 Rady Powiatu
Wrzesińskiego z dnia 26 kwietnia 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni na realizację projektu
„Nowoczesne technologie dla zdrowszego środowiska - Sytuacja obecna i potencjalne możliwości dla bardziej czystego środowiska widziane oczyma nastolatków" w ramach Programu Erasmus+
Uchwała nr 275/XLI1/2018 Rady Powiatu
Wrzesińskiego z dnia 26 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2018 - 2027
Uchwała nr 276/XLII/2018 Rady Powiatu
Wrzesińskiego z dnia 26 kwietnia 2018 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Wrzesińskiego na 2018 rok
Uchwała nr 277/XLIII/2018 Rady Powiatu
Wrzesińskiego z dnia 23 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej
Uchwała nr 278/XLIII/2018 Rady Powiatu
Wrzesińskiego z dnia 23 maja 2018 r.

•
•

Uchwała zrealizowana przez Wydział Edukacji i Kultury Fizycznej;
Projekt nie uzyskał dofinansowania i nie podjęto jego realizacji.

•
•

Uchwała zrealizowana przez Wydział Finansowy;
Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą zostały dokonane zgodnie z jej treścią.

•
•

Uchwała zrealizowana przez Wydział Finansowy;
Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą zostały dokonane zgodnie z jej treścią.

•
•

Uchwała zrealizowana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni;
Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą zostały dokonane zgodnie z jej treścią.

•

Uchwała zrealizowana przez Referat Spraw Społecznych i Zdrowia;
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zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych
na terenie powiatu wrzesińskiego w 2018 roku

•

Uchwała nr 279/XLIII/2018 Rady Powiatu
Wrzesińskiego z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie
określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu specjalnym prowadzonym przez Powiat
Wrzesiński
22. Uchwała nr 280/XLIII/2018 Rady Powiatu
Wrzesińskiego z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie
założenia publicznej szkoły podstawowej
dla dorosłych
23. Uchwała nr 281/XLIII/2018 Rady Powiatu
Wrzesińskiego z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie
dopuszczenia zapłaty opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych, stanowiących
dochody budżetu Powiatu Wrzesińskiego instrumentem płatniczym
24. Uchwała nr 282/XLIII/2018 Rady Powiatu
Wrzesińskiego z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie
udzielenia pomocy finansowej Gminie Kołaczkowo
25. Uchwała nr 283/XLIII/2018 Rady Powiatu
Wrzesińskiego z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie
udzielenia pomocy finansowej Gminie Pyzdry

•
•

21.

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. (Dz. U.
z 2018 r., poz. 305) o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre
inne dni, konieczna była zmiana rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu wrzesińskiego na rok 2018. Znajdujące się na terenie
powiatu wrzesińskiego dwie apteki DR.MAX oraz apteka REMEDIUM, poinformowały, że będą nieczynne w niedziele ustawowo wolne od handlu.
W związku z powyższym konieczna była aktualizacja przyjętego rozkładu godzin pracy.
Uchwała realizowana przez Wydział Edukacji i Kultury Fizycznej;
Zgodnie z zapisami §1 ust. 2 uchwały, mieszkańcy powiatu są zwolnieni
z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego.

•
•

Uchwała realizowana przez Wydział Edukacji i Kultury Fizycznej;
Z dniem I września 2019 r. Szkoła Podstawowa rozpoczęła działalność, utworzono 1 oddział klasy VIII, do którego uczęszcza 13 uczniów.

•
•

Uchwała zrealizowana przez Wydział Organizacyjny;
Umożliwienie dokonywania zapłaty bezgotówkowej tzw. „pieniądzem elektronicznym" zostało wykorzystane w ramach dostępności (pod adresem
http://ikerg.wrzesnia.powiat.p1) e-usługi „GEO-INFO i.KERG", dedykowanej
wykonawcom prac geodezyjnych.

•
•

Uchwała zrealizowana i rozliczona przez Referat Bezpieczeństwa;
Udzielono pomocy finansowej Gminie Kołaczkowo w formie dotacji celowej
w kwocie 3.000,00 zł na zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej
w Zielińcu.
Uchwała zrealizowana i rozliczona przez Referat Bezpieczeństwa;
Udzielono pomocy finansowej Gminie Pyzdry w formie dotacji celowej
w kwocie 4.000,00 zł na zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej
w Lisewie.

•
•
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26.

27.

28.

29.

30.

31.

Uchwała nr 284/XLIII/2018 Rady Powiatu
Wrzesińskiego z dnia 23 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2018 - 2027
Uchwała nr 285/XLIII/2018 Rady Powiatu
Wrzesińskiego z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie
zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2018 rok
Uchwała nr 286/XLIV/2018 Rady Powiatu
Wrzesińskiego z dnia 15 czerwca 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za 2017 rok
Uchwała nr 287/XLIV/2018 Rady Powiatu
Wrzesińskiego z dnia 15 czerwca 2018 r.
w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu
Wrzesińskiego z wykonania budżetu za
2017 rok
Uchwała nr 288/XLV/2018 Rady Powiatu
Wrzesińskiego z dnia 20 czerwca 2018 r. zmieniająca
uchwałę
Rady
Powiatu
nr 202/XXXIII/2017 z dnia 6 lipca 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we
'Wrześni do projektu w ramach Osi priorytetowej 7. Włączenie społeczne Działanie 7.1 Aktywna integracja Poddziałanie 7.1.2 Aktywna
integracja — projekty konkursowe realizowane
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, nr projektu: RPWP.07.01.02-30-0101/16
Uchwała nr 289/XLV/2018 Rady Powiatu
Wrzesińskiego z dnia 20 czerwca 2018 r.

•
•

Uchwała zrealizowana przez Wydział Finansowy;
Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą zostały dokonane zgodnie z jej treścią.

•
•

Uchwała zrealizowana przez Wydział Finansowy;
Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą zostały dokonane zgodnie z jej treścią.

•

Rada Powiatu Wrzesińskiego zatwierdziła sprawozdanie finansowe wraz
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za 2017 r.

•

Rada Powiatu Wrzesińskiego udzieliła Zarządowi Powiatu Wrzesińskiego absolutorium z wykonania budżetu za 2017 r.

•

Uchwała zrealizowana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni;
Niniejszą uchwałą dokonano w treści uchwały nr 202/XXXIII/2017 z dnia
6 lipca 2017 r. następującej zmiany: „Przyjmuje się, że realizacja projektu będzie trwała przez 19 miesięcy w terminie od 1 czerwca 2017 r. do 31 grudnia
2018 r.

•

•

Uchwała zrealizowana przez Wydział Promocji i Kultury;
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32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

w sprawie zmiany uchwały o udzielaniu dotacji
na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
Uchwała nr 290/XLV/2018 Rady Powiatu
Wrzesińskiego z dnia 20 czerwca 2018 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Orninie Września w 2018 roku
Uchwała nr 291/XLV/2018 Rady Powiatu
Wrzesińskiego z dnia 20 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwalę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2018 - 2027
Uchwała nr 292/XLV/20I 8 Rady Powiatu
Wrzesińskiego z dnia 20 czerwca 2018 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Wrzesińskiego na 2018 rok
Uchwała nr 293/XLVI/2018 Rady Powiatu
Wrzesińskiego z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie
podziału Powiatu Wrzesińskiego na okręgi wyborcze oraz ustalenia granic, numerów oraz
liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
Uchwała nr 294/XLVI/2018 Rady Powiatu
Wrzesińskiego z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie
powołania Komisji Statutowej Rady Powiatu
Wrzesińskiego
Uchwała nr 295/XLVI/2018 Rady Powiatu
Wrzesińskiego z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie
zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w przedmiocie budżetu obywatelskiego powiatu wrzesińskiego
Uchwała nr 296/XLVI/2018 Rady Powiatu
Wrzesińskiego z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie

•

Wprowadzona zmiana ustaliła nowy termin składania wniosków, zgodnie
z uchwałą nr 44/VI11/2015 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 26 czerwca 2015 r.
w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

•
•

•
•

Uchwała zrealizowana i rozliczona przez Referat Bezpieczeństwa;
Udzielono pomocy finansowej Gminie Września w formie dotacji celowej
w kwocie 30.000,00 zł na modernizację systemu monitoringu wizyjnego miasta
Września.
Uchwała zrealizowana przez Wydział Finansowy;
Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą zostały dokonane zgodnie z jej treścią.

•
•

Uchwała zrealizowana przez Wydział Finansowy;
Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą zostały dokonane zgodnie z jej treścią.

•

Zgodnie z ustalonymi przepisami zawartymi w niniejszej uchwale zostały przeprowadzone Wybory Samorządowe w 2018 r.

•

Działalność Komisji uległa zakończeniu z chwilą uchwalenia zmian Statutu Powiatu Wrzesińskiego;
Statut Powiatu Wrzesińskiego został uchwalony uchwałą Rady Powiatu Wrzesińskiego nr 318/XLIX/2018 dnia 25 października 2018 r.
Uchwała wprowadziła instytucję budżetu obywatelskiego do budżetu powiatu
wrzesińskiego.

•
•

•

Uchwała zrealizowana przez Referat Kadr;
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39.

40.

41.

42.

43.

obniżenia wynagrodzenia Starosty Wrzes i ńskiego
Uchwała nr 297/XLVI/2018 Rady Powiatu
Wrzesińskiego z dnia 26 lipca 2018 r. zmieniająca uchwalę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2018 -2027
Uchwała nr 298/XLVI/2018 Rady Powiatu
Wrzesińskiego z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie
zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2018 rok
Uchwała nr 299/XLVII/2018 Rady Powiatu
Wrzesińskiego z dnia 12 września 2018 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Starosty Wrzesińskiego w zakresie wydanego pozwolenia na budowę na działce nr 3793 obręb
Września, przy ulicy Suwalskiej
Uchwała nr 300/XLVII/2018 Rady Powiatu
Wrzesińskiego z dnia 12 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej
Uchwała nr 301/XLVII/2018 Rady Powiatu
Wrzesińskiego z dnia 12 września 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do
realizacji projektu „Aktywizacja osób młodych
pozostających bez pracy w powiecie wrzesińskim (V)" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku
pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku

•
•
•

Wynagrodzenie Starosty Wrzesińskiego realizowane jest zgodnie z ustaleniami
zawartymi w treści niniejszej uchwały.
Uchwała zrealizowana przez Wydział Finansowy;
Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą zostały dokonane zgodnie z jej treścią.

•
•

Uchwała zrealizowana przez Wydział Finansowy;
Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą zostały dokonane zgodnie z jej treścią.

•
•

Rada Powiatu Wrzesińskiego uznała skargę za bezzasadną;
Poinformowano stronę skarżącą o sposobie załatwienia skargi.

•

Uchwała zrealizowana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześniu;
Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą zostały dokonane zgodnie z jej treścią.

•

•

•

Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wrzesińskim (V)" realizowany jest w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia
2020 r. przez Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni;
Projekt nie dotyczy realizacji w 2018 r.
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44.

45.

46.

47.

pracy - projekty pozakonkursowe Poddziałanie
1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój
Uchwała nr 302/XLVII/2018 Rady Powiatu
Wrzesińskiego z dnia 12 września 2018 r.
w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu
Opieki nad Zabytkami Powiatu Wrzesińskiego
na lata 2018 - 2021
Uchwała nr 303/XLVII/2018 Rady Powiatu
Wrzesińskiego z dnia 12 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie: określenia krytenów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Wrzesiński
Uchwała nr 304/XLVII/2018 Rady Powiatu
Wrzesińskiego z dnia 12 września 2018 r.
w sprawie upoważnienia dyrektorów szkół
i placówek oświatowych prowadzonych przez
Powiat Wrzesiński do przyznawania w indywidualnych przypadkach oraz w granicach ustalonego planu finansowego szkoły minimalnej
stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela wyższej od ustalonej w przepisach wydanych na podstawie art. 30 ust. 5 pkt I ustawy
Karta Nauczyciela
Uchwała nr 305/XLVII/2018 Rady Powiatu
Wrzesińskiego z dnia 12 września 2018 r.
w sprawie: zatwierdzenia przystąpienia Powiatu
Wrzesińskiego do realizacji projektu „Nauka to lubię!- kompleksowy program rozwojowy
szkół ponadgimnazjalnych oraz szkoły specjalnej na terenie powiatu wrzesińskiego" w ramach
„Wielkopolskiego Regionalnego Programu

•
•

Uchwała realizowana przez Wydział Promocji i Kultury;
Program został szczegółowo przedstawiony w punkcie VII niniejszego raportu
o stanie powiatu wrzesińskiego - nazwa zadania: kultura oraz ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.

•
•
•

Uchwała realizowana przez Wydział Edukacji i Kultury Fizycznej;
Zmiana w uchwale była realizacją nowych regulacji RODO;
Nagrody w 2018 r. były przyznawane zgodnie z zapisami uchwały.

•
•

Uchwała realizowana przez Wydział Edukacji i Kultury Fizycznej;
W 2018 r. dyrektorzy przyznawali w indywidualnych przypadkach oraz w granicach ustalonego planu finansowego wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela wyższe od ustalonej w przepisach wydanych na podstawie art. 30 ust. 5
pkt 1 ustawy Karta Nauczyciela.

•
•

Uchwała realizowana przez Wydział Edukacji i Kultury Fizycznej;
Powiat Wrzesiński uzyskał dofinansowanie na realizację projektu, który
od 1 sierpnia 2019 r. jest realizowany w szkołach prowadzonych przez Powiat
Wrzesiński;
Projekt nie był realizowany w 2018 r.

•
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Operacyjnego na lata 2014— 2020"— Działanie 8.1 „Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej
i szkolnej", Poddzialanie 8.1.2 Kształcenie
ogólne współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa
48. Uchwała nr 306/XLVII/2018 Rady Powiatu
Wrzesińskiego z dnia 12 września 2018 r.
w sprawie wyrażenia woli przystąpienia
w 2019 roku do realizacji zadania „Przebudowa
drogi powiatowej nr 2159P Czerniejewo —
Września w ni. Nowy Folwark i m. Psary Polskie" w ramach „Programu rozwoju gminnej
i powiatowej infrastruktury drogowej na lata
2016 — 2019"
49. Uchwała nr 307/XLVII/2018 Rady Powiatu
Wrzesińskiego z dnia 12 września 2018 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat obowiązujących w roku 2019 za usunięcie pojazdu z drogi
i jego parkowanie na wyznaczonym przez starostę parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji
usunięcia pojazdu lub w trakcie usuwania pojazdu z drogi a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu
50. Uchwała nr 308/XLVII/2018 Rady Powiatu
Wrzesińskiego z dnia 12 września 2018 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków i innych obiektów
pływających z obszarów wodnych położonych
na terenie powiatu wrzesińskiego w 2019 roku

•
•

Uchwała zrealizowana przez Referat Dróg Powiatowych;
Zadanie nie zostało wykonane, ze względu na brak otrzymania dofinansowania
z Programu.

•
•

Uchwała realizowana przez Wydział Komunikacji, Dróg i Transportu;
Uchwała weszła w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

•
•

Uchwała zrealizowana przez Wydział Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa;
Uchwała weszła w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.
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51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

Uchwała nr 309/XLVII/2018 Rady Powiatu
Wrzesińskiego z dnia 12 września 2018 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miłosław
Uchwała nr 310/XLVII/2018 Rady Powiatu
Wrzesińskiego z dnia 12 września 2018 r. zmieniająca uchwalę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2018 - 2027
Uchwała nr 311/XLVII/2018 Rady Powiatu
Wrzesińskiego z dnia 12 września 2018 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Wrzesińskiego na 2018 rok
Uchwała nr 312/XLVIII/2018 Rady Powiatu
Wrzesińskiego z dnia 24 września 2018 r.
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
Uchwała nr 313/XLVIII/2018 Rady Powiatu
Wrzesińskiego z dnia 24 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2018 -2027
Uchwała nr 314/XLVIII/2018 Rady Powiatu
Wrzesińskiego z dnia 24 września 2018 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Wrzesińskiego na 2018 rok
Uchwała nr 315/XLIX/2018 Rady Powiatu
Wrzesińskiego z dnia 25 października 2018 r.
zmieniająca
uchwałę
Rady
Powiatu
nr 288/XLV/2018 z dnia 20 czerwca 2018
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we
Wrześni do projektu w ramach Osi priorytetowej 7. Włączenie społeczne Działanie 7.1

•
•

Uchwała zrealizowana przez Wydział Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa;
Udzielono pomocy finansowej Gminie Miłosław w formie dotacji celowej
w wysokości 1.500,00 zł na zarybienie zbiornika wodnego w Gorzycach.

•
•

Uchwała zrealizowana przez Wydział Finansowy;
Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą zostały dokonane zgodnie z jej treścią.

•
•

Uchwała zrealizowana przez Wydział Finansowy;
Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą zostały dokonane zgodnie z jej treścią.

•
•

Uchwała zrealizowana przez Wydział Finansowy;
Kredyt długoterminowy został zaciągnięty.

•
•

Uchwała zrealizowana przez Wydział Finansowy;
Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą zostały dokonane zgodnie z jej treścią.

• • Uchwała zrealizowana przez Wydział Finansowy;
• Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą zostały dokonane zgodnie z jej treścią.
•
•
•

Uchwała realizowana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni;
Niniejszą uchwałą wprowadzono następującą zmianę: „Przyjmuje się, że realizacja projektu będzie trwała przez 21 miesięcy w terminie od 1 czerwca 2017
r. do 28 lutego 2019 r.";
Zmiana została dokonana zgodnie z jej treścią.
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58.

59.

60.

61.

62.

Aktywna integracja Poddziałanie 7.1.2 Aktywna integracja — projekty konkursowe realizowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 2020, nr projektu: RPWP.07.01.02-30-0101/16
Uchwała nr 316/XLIX/2018 Rady Powiatu
Wrzesińskiego z dnia 25 października 2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania
realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej
i społecznej
Uchwała nr 317/XLIX/2018 Rady Powiatu
Wrzesińskiego z dnia 25 października 2018 r.
w sprawie uchwalenia statutu Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni
Uchwała nr 318/XLIX/2018 Rady Powiatu
Wrzesińskiego z dnia 25 października 2018 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Wrzesińskiego
Uchwała nr 319/XLIX/2018 Rady Powiatu
Wrzesińskiego z dnia 25 października 2018 r.
w sprawie uchwalenia rocznego „Programu
współpracy powiatu wrzesińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 r."
Uchwała nr 320/XLIX/2018 Rady Powiatu
Wrzesińskiego z dnia 25 października 2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie: ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych,
których prowadzenie należy do zadań własnych
Powiatu Wrzesińskiego

•
•

•
•

Uchwała zrealizowana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni;
Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą zostały dokonane zgodnie z jej treścią.

Uchwała realizowana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni;
Statut obowiązuje od dnia podjęcia uchwały.

•

Statut obowiązuje z wyłączeniem § 34 ust. 6, § 56 ust. 4, § 69, § 70 oraz § 128,
które w rozstrzygnięciu nadzorczym Wojewody Wielkopolskiego z dnia 28 listopada 2018 r. stwierdzono jako nieważne.

•
•

Uchwała realizowana przez Referat Spraw Społecznych i Zdrowia;
Program został szczegółowo przedstawiony w punkcie VII — nazwa zadania:
Współpraca i działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów
wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

•
•

Uchwała realizowana przez Wydział Edukacji i Kultury Fizycznej;
W 2018 r. dodatki za warunki pracy w Zespole Szkół Specjalnych we Wrześni
przyznawane i wypłacane były zgodnie z uchwałą, w podwyższonej kwocie.
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63.

Uchwała nr 321/XLIX/2018 Rady Powiatu
Wrzesińskiego z dnia 25 października 2018 r.
w sprawie powierzenia Miastu Zielona Góra
prowadzenia zadania publicznego polegającego
na kształceniu uczniów klas wielozawodowych
w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych
64. Uchwała nr 322/XLIX/2018 Rady Powiatu
Wrzesińskiego z dnia 25 października 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie
Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni
do projektu CODE FOR GREEN
65. Uchwała nr 323/XLIX/2018 Rady Powiatu
Wrzesińskiego z dnia 25 października 2018 r.
w sprawie realizacji projektu „Rozwój szkolnietwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego - stawiamy na kształcenie fachowców!"
w ramach „Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020" - Działanie 8.3 „Wzmocnienie oraz dostosowanie
kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb
rynku pracy" współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszy Społecznego
66. Uchwała nr 324/XLDU2018 Rady Powiatu
Wrzesińskiego z dnia 25 października 2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Wrzesińskiego na lata 2018 - 2027
67. Uchwała nr 325/XLIX/2018 Rady Powiatu
Wrzesińskiego z dnia 25 października 2018 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Wrzesińskiego na 2018 rok
68. Uchwała nr 1/I/2018 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie

•
•

Uchwała realizowana przez Wydział Edukacji i Kultury Fizycznej;
Zawarto porozumienie z Miastem Zielona Góra na podstawie którego realizowane jest dokształcanie teoretyczne młodocianych pracowników Zespołu Szkół
Zawodowych nr 2 we Wrześni.

•
•

Uchwała realizowana przez Wydział Edukacji i Kultury Fizycznej;
Szkoła w 2018 r. rozpoczęła realizację projektu, otrzymała sprzęt komputerowy
w ramach dofinansowania

•

Uchwała realizowana przez Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich;
Uchwałę podjęto w związku z planowaną realizacją projektu pn. „Rozwój
szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego — stawiamy
na kształcenie fachowców!". Zgodnie z uchwałą realizacja projektu ma się rozpocząć od 1 września 2019 r.

•

•
•

Uchwała zrealizowana przez Wydział Finansowy;
Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą zostały dokonane zgodnie z jej treścią.

•
•

Uchwała zrealizowana przez Wydział Finansowy;
Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą zostały dokonane zgodnie z jej treścią.

•

Uchwała zrealizowana;
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wyboru przewodniczącego Rady Powiatu Wrzesińskiego
69. Uchwała nr 2/1/2018 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie
ustalenia liczby wiceprzewodniczących Rady
Powiatu Wrzesińskiego
70. Uchwała nr 3/1/2018 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Powiatu
Wrzesińskiego
71. Uchwała nr 4/1/2018 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Starosty Wrzesińskiego
72. Uchwała nr 5/1/2018 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Wicestarosty Wrzesińskiego
73. Uchwała nr 6/1/2018 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie wyboru członków Zarządu Powiatu Wrzesińskiego

74.

75.

76.

Uchwała nr 7/1/2018 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie
ustalenia wynagrodzenia Starosty Wrzesińskiego
Uchwała nr 8/11/2018 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 38 listopada 2018 r. w sprawie powołania oraz ustalenia przedmiotu działania komisji stałych Rady Powiatu Wrzesińskiego
VI kadencji
Uchwała nr 9/1U2018 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie

•
•
•

W wyniku wyboru, w głosowaniu tajnym przewodniczącym Rady Powiatu
Wrzesińskiego VI kadencji został Marek Przyjemski.
Uchwała zrealizowana;
Rada Powiatu Wrzesińskiego ustaliła, że dokona wyboru I wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Wrzesińskiego VI kadencji.

•
•

Uchwała zrealizowana;
W wyniku wyboru, w głosowaniu tajnym, wiceprzewodniczącym Rady Powiatu Wrzesińskiego VI kadencji został Janusz Balcerzak.

•
•

Uchwała zrealizowana;
W wyniku wyboru, w głosowaniu tajnym, Starostą Wrzesińskim VI kadencji
został Dionizy Jaśniewicz.
Uchwała zrealizowana;
W wyniku wyboru, w głosowaniu tajnym, Wicestarostą Wrzesińskim VI kadencj i został Waldemar Grzegorek.
Uchwała zrealizowana;
W wyniku wyboru, w głosowaniu tajnym, członkami Zarządu Powiatu Wrzesińskiego VI kadencji zostali:
1)Rafał Zięty,
2) Stefan Tomczak,
3) Robert Balicki.
Uchwała zrealizowana przez Referat Kadr;
Wynagrodzenie Starosty Wrzesińskiego realizowane jest zgodnie z ustaleniami
zawartymi w treści niniejszej uchwały.

•
•
•
•

•
•

•
•

Uchwała zrealizowana;
Powołano Komisje Rady Powiatu Wrzesińskiego w składach przedstawionych
w treści uchwały i ustalono przedmiot działania komisji stałych.

•
•

Uchwała zrealizowana;
Wybrano przewodniczących Komisji Rady Powiatu Wrzesińskicgo:
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wyboru przewodniczących komisji stałych
Rady Powiatu Wrzesińskiego VI kadencji

77.

Uchwała nr 10/111/2018 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 13 grudnia 2018 r. zmieniająca
uchwałę w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej
78. Uchwała nr 11/111/2018 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni
o dofinansowanie projektu w ramach Osi priorytetowej 7. Włączenie społeczne Działanie 7.2.
Usługi społeczne i zdrowotne Poddziałanie
7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne - projekty
konkursowe realizowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego
na lata 2014-2020 (nabór NR RPWP.07.02.02IZ-00-30-002/18)
79. Uchwała nr 12/111/2018 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Wrzesińskiego spółkom wodnym, trybu

•
•

•
•

•

1) Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został wybrany Jarosław Czyż;
2) Przewodniczącym Komisji Skarg, Wniosków i Petycji został wybrany Mikołaj Kubiaczyk;
3) Przewodniczącym Komisji Budżetowo - Finansowej, Planowania i Rozwoju Lokalnego został wybrany Krzysztof Strużyński;
4) Przewodniczącym Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej została wybrana
Henryka Waligóra;
5) Przewodniczącym Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki został wybrany Paweł Skrzypczak;
6) Przewodniczącym Komisji Ochrony środowiska, Gospodarki Wodnej, Rolnictwa i Leśnictwa został wybrany Waldemar Bartkowiak.
Uchwała zrealizowana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni;
Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą zostały dokonane zgodnie z jej treścią.

Uchwała zrealizowana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni;
Realizacja projektu będzie trwała przez 36 miesięcy w okresie od 1 września
2019 r. do 31 sierpnia 2022 r.

Uchwała w trakcie realizacji przez Wydział Budownictwa, Środowiska i Roln i ctwa;
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postępowania w sprawie udzielania tej dotacji
i sposobu jej rozliczania

•

Uchwała nr 13/111/2018 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie: delegowania radnych Rady Powiatu Wrzesińskiego do pracy w Komisji Bezpieczeństwa
i Porządku
81. Uchwała nr 14/111/2018 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 13 grudnia 2018 r. zmieniająca
uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego
na lata 2018 -2027
82. Uchwała nr 15/111/2018 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie
zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2018 rok
83. Uchwała nr 16/111/2018 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Wrzesińskiego na lata 2019 - 2027
84. Uchwała nr 17/111/2018 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie
uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na
2019 rok

•
•

80.

•
•

Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i obowiązuje do 30 czerwca
2021 r. (ogłoszona 31 grudnia 2018 r.)
Uchwała zrealizowana przez Referat Bezpieczeństwa;
Do pracy w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku delegowano dwóch radnych
Rady Powiatu Wrzesińskiego w osobach:
1)Rafał Zięty;
2) Mikołaj Kubiaczyk.
Uchwała zrealizowana przez Wydział Finansowy;
Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą zostały dokonane zgodnie z jej treścią.

•
•

Uchwała zrealizowana przez Wydział Finansowy;
Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą zostały dokonane zgodnie z jej treścią.

•
•

Uchwała zrealizowana przez Wydział Finansowy;
Uchwała weszła w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

•
•

Uchwała zrealizowana przez Wydział Finansowy;
Uchwała weszła w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.
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IV.

Wykonanie uchwał Rady Powiatu — uchwały podjęte przed 1 stycznia 2018 r. ale obejmujące swym zakresem 2018 r.

Lp. Uchwała (numer/data podjęcia/przedmiot)
Informacja o wykonaniu
1.
Uchwała nr 36N1/2015 Rady Powiatu
• Wykonanie strategii zostało szczegółowo przedstawione w niniejszym raporcie
we Wrześni z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie
o stanie powiatu wrzesińskiego.
przyjęcia „Strategii rozwoju powiatu wrzesińskiego na lata 2014 - 2020"
2.
Uchwała nr 82/XIV/2016 Rady Powiatu Wrze• Uchwała realizowana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni;
sińskiego z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie
• Działania zostały szczegółowo przedstawione w punkcie VII niniejszego raportu
przyjęcia „Strategii Rozwiązywania Problemów
o stanie powiatu wrzesińskiego — nazwy zadania: Pomoc społeczna, wsparcie roSpołecznych w Powiecie Wrzesińskim na lata
dziny i systemu pieczy zastępczej, polityka prorodzinna i wspieranie osób niepeł2016 - 2020"
nosprawnych.
3.
Uchwała nr 83/XIV/2016 Rady Powiatu Wrze• Uchwała realizowana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni;
sińskiego z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie
• Wykonanie programu szczegółowo zostało przedstawione w punkcie VII niniejprzyjęcia Powiatowego programu przeciwdziaszego raportu o stanie powiatu wrzesińskiego — nazwa zadania: polityka prorołania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar
dzinna — powiatowy program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony
przemocy w rodzinie na lata 2016 - 2020
ofiar przemocy w rodzinie na lata 2016 - 2020.
4.
Uchwała nr 84/XIV/2016 Rady Powiatu Wrze• Uchwała zrealizowana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni
sińskiego z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wy• Realizacja projektu trwała przez 24 miesiące w terminie od 1 lipca 2016 r. do
rażenia zgody na przystąpienie Powiatowego
30 czerwca 2018 r.;
Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni do pro• W ramach projektu wsparciem zostało objętych 221 osób zagrożonych ubóstwem
jektu w ramach Osi priorytetowej 7. Włączenie
i wykluczeniem społecznym, w tym dzieci, rodziny z dziećmi, osoby niesamospołeczne Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrodzielne i z niepełnosprawnościami z powiatu wrzesińskiego.
wotne Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne —
projekty pozakonkursowe realizowane przez
jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego
na lata 2014-2020
5.
Uchwała nr 85/XIV/2016 Rady Powiatu Wrze• Uchwała zrealizowana przez Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej we Wrzesińskiego z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wyśni;
rażenia zgody na złożenie wniosku o
• Termin realizacji od I grudnia 2016 r. do 30 listopada 2018 r.;
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6.

7.

dofinansowanie projektu „Bądź na topie - zdobądź poszukiwane kwalifikacje!" w ramach
„Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2014-2020" - Działanie
8.3 „Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku
pracy", Poddziałanie 8.3.2. Kształcenie zawodowe dorosłych współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa
Uchwała nr 86/XIV/2016 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie zatwierdzenia przystąpienia powiatu wrzesińskiego do złożenia wniosku o dofinansowanie
projektu „Rozwój szkolnictwa zawodowego
na terenie powiatu wrzesińskiego — stawiamy
na kształcenie fachowców!" w ramach „Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020" - Działanie 8.3
„Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia
i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku
pracy", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Uchwała nr 97/XVI/2016 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na złożenie przez Powiat Wrzesiński wniosku o dofinansowanie projektu pt.:
„Termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego mieszczącego się we
Wrześni przy ul. Leśnej 10 na cele związane
z edukacją publiczną oraz pomocą społeczną"
w ramach „Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-202V - Działanie 3.2 „Poprawa efektywności energetycznej

•

Wniosek został złożony i udzielono dofinansowania na realizację projektu.

•

Uchwała realizowana przez Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich;
Termin realizacji od 1 września 2016 r. do 31 sierpnia 2019 r.;
Wniosek został złożony i pozytywnie rozpatrzony. Otrzymano dofinansowanie
na realizację projektu.

•
•

•
•
•

Uchwała zrealizowana przez Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich;
Od 1 września 2018 r. w budynku przy ul. Leśnej 10 we Wrześni funkcjonują Zespół Szkól Specjalnych i Poradnia Psychologiczno — Pedagogiczna;
W 2018 prowadzono, rozpoczęte w marcu 2017 roku, prace w zakresie inwestycji,
co skutkowało uzyskaniem w dniu 1 czerwca 2018 roku pozwolenia na użytkowanie. Dodatkowo zakupiono, poza projektem, nowe wyposażenie dla budynku
w postaci m.in. rolety, wyposażenie sportowe, wyposażenie agd, wyposażenie meblowe, lustra gimnastyczne, lustra logopedyczne.
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8.

w sektorze publicznym i mieszkaniowym",
Poddziałanie 3.2.1 „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Uchwała nr 118/XIX/2016 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 2 czerwca 2016 r. zmieniająca
uchwałę w sprawie przyjęcia „Strategii rozwoju
powiatu wrzesińskiego na lata 2014-2020"

•
•
•

9.

Uchwała nr 122/XXU2016 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na złożenie przez Powiat Wrzesiński wniosku o dofinansowanie projektu pt.:
„Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w powiatowym zasobie geodezyjnym
i kartograficznym oraz ich udostępnienie za pomocą e-usług w powiecie wrzesińskim" w ramach „Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020" - Oś
priorytetowa 2. „Społeczeństwo Informacyjne",
Działanie 2.1. „Rozwój elektronicznych usług
publicznych", Poddziałanie 2.1.2 „Cyfryzacja
geodezyjnych rejestrów publicznych", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
10. Uchwała nr 123/XXI/2016 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni o
dofinansowanie projektu w ramach Osi

•
•
•

•
•

Strategia przyjęta na lata 2014 — 2020;
Zmiana polega na aktualizacji załącznika nr 1 do uchwały w związku z ubieganiem się o środki zewnętrzne.
Wprowadzona zmiana ustaliła nowy termin składania wniosków, zgodnie
z uchwałą nr 44NIII/2015 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 26 czerwca 2015 r.
w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
Uchwała zrealizowana przez Wydział Geodezji, Kartografii i Nieruchomości;
Termin realizacji: od 6 czerwca 2016 r. do 30 czerwca 2018 r.;
Projekt szczegółowo opisany w niniejszym raporcie o stanie powiatu wrzesińskiego - wykonanie strategii - część V.

Uchwała realizowana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni;
Uchwałą nr 315/XLIX/2018 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 25 października
2018 r. zmieniono termin realizacji projektu od 1 czerwca 2017 r. do 28 lutego
2019 r.;
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priorytetowej 7. Włączenie społeczne Działanie
7.1. Aktywna integracja Poddziałanie 7.1.2. Aktywna integracja - projekty konkursowe realizowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (nabór NR RPWP.07.01.02-IZ-00-30-001/16)

•

Uchwała nr 134/XXIII/2016 Rady Powiatu
Wrzesińskiego z dnia 8 września 2016 r. zmieniająca uchwałę nr 250/XL/2014 Rady Powiatu
we Wrześni w sprawie wyrażenia zgody na
przystąpienie Zespołu Szkół Politechnicznych
we Wrześni do projektu „European House Of
the Future Actually Created by the Students"
(Europejski Dom Przyszłości Stworzony przez
Uczniów) w programie Erasmus+ w obszarze
edukacji szkolnej w ramach akcji 2. „Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk:
Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół"
12. Uchwała nr 147/XXV/2016 Rady Powiatu
Wrzesińskiego z dnia 7 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę Rady Powiatu Wrzesińskiego
z dnia 24 lutego 2016 roku w sprawie wyrażenia
zgody na przystąpienie Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie we Wrześni do projektu w ramach Osi priorytetowej 7. Włączenie społeczne
Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne
Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne - projekty
pozakonkursowe realizowane przez jednostki
samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020
(nabór nr RPWP.07.02.01-IZ-00-30-001/15)

•
•
•

11.

•
•

Zaktywizowano 200 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez wdrożenie aktywnej integracji na terenie Gminy Września, Kołaczkowo, Miłosław, Pyzdry, Nekla w Powiecie Wrzesińskim (głównie z Warsztatów Terapii Zajęciowej
z Wrześni, Czeszewa i Rudy Komorskiej, z Środowiskowych Domów Samopomocy w Gozdowie i Pietrzykowie, z Domu Pomocy Społecznej we Wrześni,
z Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie i z Zespołu Szkół
Specjalnych we Wrześni).
Uchwała realizowana przez Wydział Edukacji i Kultury Fizycznej;
Realizacja projektu trwa od 1 września 2016 r. do 31 sierpnia 2019 r.;
Zmiana dotyczyła nazwy programu, terminu realizacji oraz wartości projektu.

Uchwała zrealizowana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni;
W ramach projektu wsparciem zostało objętych 221 osób zagrożonych ubóstwem
i wykluczeniem społecznym, w tym dzieci, rodziny z dziećmi, osoby niesamodzielne i z niepełnosprawnościami z powiatu wrzesińskiego.
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13.

14.

15.

Uchwała nr 149/XXV/2016 Rady Powiatu
Wrzesińskiego z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu
„Bądź na topie - zdobądź poszukiwane kwalifikacje!" w ramach „Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 2020" - Działanie 8.3 „Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego
do potrzeb rynku pracy", Poddziałanie 8.3.2
Kształcenie zawodowe dorosłych - współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego i budżetu państwa
Uchwała nr 152/XXV/2016 Rady Powiatu
Wrzesińskiego z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu
Wrzesińskiego w charakterze Partnera do
uczestnictwa w projekcie realizowanym w latach 2017 - 2018 przez Województwo Wielkopolskie pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami
leczniczymi samorządu województwa" w ramach Osi Priorytetowej 2. Społeczeństwo Informacyjne, Działania 2.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata
2014 - 2020
Uchwała nr 153/XXV/2016 Rady Powiatu
Wrzesińskiego z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie
udzielenia
pomocy
finansowej

•
•
•

•
•

•
•
•
•

•
•

Uchwała zrealizowana przez Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni;
Termin realizacji od I grudnia 2016 r. do 30 listopada 2018 r.;
Projekt „Bądź na topie — zdobądź poszukiwane kwalifikacje" był skierowany
do pracujących i bezrobotnych osób dorosłych w wieku 25 -64 lata zamieszkałych
w województwie wielkopolskim;
W projekcie, w 86 edycjach kursów, brały udział 973 osoby;
Kwalifikacje, potwierdzone przez zewnętrzne niezależne komisje, uzyskały 843
osoby. 30 osób nie zdało egzaminów kwalifikacyjnych lub przerwało szkolenie
i nie zdobyło kwalifikacji;
Kompetencje uzyskało 100 osób;
Zaplanowane w projekcie wskaźniki zostały osiągnięte.
Uchwała realizowana przez Referat Spraw Społecznych i Zdrowia;
W związku z realizacją projektu, na podstawie zawartej umowy partnerskiej
i porozumienia z Województwem Wielkopolskim w roku 2018 przekazano transze
dotacji w wysokości 25.662,19 zł.

Uchwała zrealizowana przez Referat Spraw Społecznych i Zdrowia;
Udzielono pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu w formie dotacji
celowej w kwocie 330.883,00 zł:
str. 26

Województwu Wielkopolskiemu na lata 2017—
2018 w związku z realizacją projektu „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"
16. Uchwała nr 172/XXVIII/2017 Rady Powiatu
Wrzesińskiego z dnia 24 stycznia 2017 r.
w sprawie uchwalenia „Powiatowego programu
rozwoju pieczy zastępczej na lata 2017 - 2019"
17. Uchwała nr 173/XXVIII/2017 Rady Powiatu
Wrzesińskiego z dnia 24 stycznia 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez
Powiat Wrzesiński projektu pn. „Tworzenie,
modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz ich udostępnienie za pomocą e-usług
w powiecie wrzesińskim" w ramach „Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020" - Oś priorytetowa 2.
„Społeczeństwo Informacyjne", Działanie 2.1.
„Rozwój elektronicznych usług publicznych",
Poddziałanie 2.1.2 „Cyfryzacja geodezyjnych
rejestrów publicznych", współfinansowanego
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego
18. Uchwała nr 177/XXIX/2017 Rady Powiatu
Wrzesińskiego z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do

o w 2017 r. - 248.162,00 zł
o w 2018 r. - 82.721,00 zł.

•
•

•
•
•
•
•

•
•

Uchwała realizowana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni;
Program został szczegółowo przedstawiony w punkcie VII niniejszego raportu
o stanie powiatu wrzesińskiego — nazwa zadania: Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej.
Uchwała realizowana przez Wydział Geodezji, Kartografii i Nieruchomości;
Termin realizacji od 6 czerwca 2016 r. do 30 czerwca 2018 r.;
Operaty techniczne z Gminy Września i Gminy Pyzdry są przetworzone do postaci
cyfrowej;
Zakupiono komputery, serwery i skanery;
Projekt został szczegółowo przedstawiony w punkcie V niniejszego raportu o stanie powiatu wrzesińskiego.

Uchwała zrealizowana przez Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni;
Termin realizacji od 1 stycznia 2017 r. do 30 czerwca 2018 r.;
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realizacji projektu „Aktywizacja zawodowa
osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie wrzesińskim (III)" współfinansowanego
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego na lata 2014 -2020, Oś
priorytetowa 6. Rynek pracy, Działanie 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy - projekty pozakonkursowe
realizowane przez PSZ
19. Uchwała nr 179/XXIX/2017 Rady Powiatu
Wrzesińskiego z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na złożenie przez Powiat
Wrzesiński wniosku o dofinansowanie projektu
pt.: „Modernizacja i rozbudowa Centrum
Oświatowego w celu realizacji projektu pn.:
„Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie
powiatu wrzesińskiego" w ramach „Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020" - Działanie 9.3 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej
i szkoleniowej, Poddziałanie 9.3.2 Inwestowanie w rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
20. Uchwała nr 184/XXX/2017 Rady Powiatu
Wrzesińskiego z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu w sprawie dostosowania sieci
szkół ponadgimnazjalnych i szkół specjalnych
do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia
sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych
21. Uchwała nr 185/XXX/2017 Rady Powiatu
Wrzesifiskiego z dnia 28 marca 2017 r.

•

Ogólna wartość projektu wynosiła 1.782.226,57 zł:
o Kwota środków Funduszu Pracy na finansowanie i współfinansowanie
z Europejskiego Funduszu Społecznego do wykorzystania w 2017 r. wynosiła: 1.394 .810,94 zł
o Kwota do wydatkowania ze środków Funduszu Pracy w 2018 r. wynosiła:
387.415,63 zł.

•

Uchwała realizowana przez Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich;
Termin realizacji od 16 czerwca 2015 r. do 31 grudnia 2019 r.;
W dniu 21 marca 2017 roku Powiat Wrzesiński wystąpił z wnioskiem o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego dla projektu pn.: Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego".
Projekt przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną co skutkowało zawarciem umowy o dofinansowanie w dniu 10 lipca 2017 r.

•
•

•
•
•

Uchwała realizowana przez Wydział Edukacji i Kultury Fizycznej;
na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.;
W 2018 r. sieć szkól była zorganizowana zgodnie z uchwałą.

•

Uchwała zrealizowana przez Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich;
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w sprawie wyrażenia zgody na złożenie przez
Powiat Wrzesiński wniosku o dofinansowanie
projektu pt.: „Budowa i Wyposażenie Centrum
Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii
w celu realizacji projektu pn.: Rozwój szkolnietwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020
- Działanie 9.3 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, Poddziałanie 9.3.2 Inwestowanie w rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
22. Uchwała nr 192/XXXI/2017 Rady Powiatu
Wrzesińskiego z dnia 27 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę nr 184/XXX/2017 Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie dostosowania
sieci szkół ponadgimnazjalnych i szkół specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych
23. Uchwała nr 202/XXXIII/2017 Rady Powiatu
Wrzesińskiego z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie
wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni do projektu w ramach Osi priorytetowej 7. Włączenie
społeczne Działanie 7.1 Aktywna integracja
Poddziałanie 7.1.2 Aktywna integracja - projekty konkursowe realizowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020, nr projektu
RPWP.07.01.02-30-0101/16

•
•

•

Termin realizacji od 6 czerwca 2016 r. do 15 grudnia 2018 r.;
W dniu 31 marca 2017 roku Powiat Wrzesiński wystąpił z wnioskiem o dofinansowanie projektu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.
Projekt przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną co skutkowało zawarciem umowy o dofinansowanie w dniu 10 lipca 2017 r.
Projekt realizowany na podstawie przepisów zawartych w uchwałach podjętych
w późniejszym terminie.

•
•

Uchwała realizowana przez Wydział Edukacji i Kultury Fizycznej;
Niniejsza uchwała wprowadziła do uchwały nr 184/XXX/2017 zapis (odnośnie
obowiązku publikacji w dzienniku urzędowym i wejścia w życie po upływie
14 dni od ogłoszenia).

•
•
•

Uchwała realizowana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni;
Termin realizacji od 1 czerwca 2017 r. do 30 czerwca 2018 r.;
Wsparciem w ramach projektu poprzez aktywizację społeczno - zawodową zostało
objętych 200 osób z powiatu wrzesińskiego zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, będących osobami z niepełnosprawnościami o znacznym
i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, z niepełnosprawnościami intelektualnymi oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi, a także osoby będące wychowankami Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie
lub byli wychowankowie ww. placówki oraz osoby będące w procesie usamodzielnienia;
Wartość projektu wynosiła 1.846.481,47 zł.
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24.

Uchwała nr 203/XXXIII/2017 Rady Powiatu
Wrzesińskiego z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie
przyjęcia „Powiatowego Programu Wspierania
Edukacji oraz Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży"
25. Uchwała nr 206/XXXIII/2017 Rady Powiatu
Wrzesińskiego z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie
wyrażenia zgody na realizację projektu pn. „Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju
Nowoczesnych Technologii w celu realizacji
projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego' w ramach „Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020" Działanie 9.3 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, Poddziałanie 9.3.2 Inwestowanie w rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego, wspótfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
26. Uchwała nr 207/XXXIII/2017 Rady Powiatu
Wrzesińskiego z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie
wyrażenia zgody na realizację projektu
pn. „Modernizacja i rozbudowa Centrum
Oświatowego w celu realizacji projektu
pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego' w ramach „Wielkopolskiego Regionalnego Programu. Operacyjnego na lata 2014 - 2020" - Działanie 9.3. Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, Poddziałanie 9.3.2 Inwestowanie w rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego, współfinansowanego ze środków

•
•

Uchwała realizowana przez Wydział Edukacji i Kultury Fizycznej;
W 2018 r. przyznano stypendia zgodnie z uchwałą.

•

Uchwała realizowana przez Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich;
Termin realizacji od 6 czerwca 2016 r. do 15 grudnia 2018 r.;
W związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie i pozytywną oceną formainą i merytoryczną zawarto umowę o dofinansowanie projektu w dniu 10 lipca
2017 r.;
W 2018 roku prowadzono, rozpoczęte w 2017 roku, prace związane z budową budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii. W dniu 17 września 2018 roku uzyskano pozwolenie na użytkowanie budynku. Dodatkowo przeprowadzono postępowania przetargowe na dostawę sprzętu i wyposażenia dla nowopowstałego budynku. Dostarczono sprzęt do pracowni technologicznej, metrologicznej, obszar ćwiczeń praktycznych motoryzacyjnych oraz wyposażenie meblowe i teleinformatyczne.

•
•

•

•
•
•

•

Uchwała realizowana przez Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich;
Termin realizacji od 16 czerwca 2015 r. do 31 grudnia 2019 r.;
W związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie i pozytywną oceną formainą i merytoryczną zawarto umowę o dofinansowanie projektu w dniu 10 lipca
2017 r.;
W roku 2018:
- przeprowadzono postępowanie przetargowe, wyłoniono wykonawcę, prowadzono prace oraz nadzór w zakresie przebudowy budynku bursy wraz z robotami
towarzyszącymi ze zmianą sposobu użytkowania poddasza na cele związane
z funkcją budynku we Wrześni przy ul. Słowackiego 11
- przeprowadzono postępowanie przetargowe, wyłoniono wykonawcę, prowadzono prace oraz nadzór w zakresie budowy budynku na cele dydaktyczno —
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27.

28.

29.

Uchwała nr 210/XXXIV/2017 Rady Powiatu
Wrzesińskiego z dnia 10 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę nr 152/XXV/2016 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 7 listopada 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Wrzesińskiego w charakterze Partnera do
uczestnictwa w projekcie realizowanym w latach 2017-2018 przez Województwo Wielkopolskie pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami
leczniczymi samorządu województwa" w ramach Osi Priorytetowej 2. Społeczeństwo Informacyjne, Działania 2.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata
2014-2020
Uchwała nr 215/XXXV/20 I 7 Rady Powiatu
Wrzesińskiego z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Rozwoju Edukacji"
Uchwała nr 228/XXXVII/2017 Rady Powiatu
Wrzesińskiego z dnia 8 listopada 2017 r.

•
•

sportowe wraz z planem zagospodarowania terenu, infrastrukturą techniczną, drogami dojazdowymi wraz z przebudową istniejącego parkingu naziemnego
- przeprowadzono postępowanie przetargowe, wyłoniono wykonawcę, prowadzono prace w zakresie wykonania dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego polegające na opracowaniu pełnej dokumentacji projektowej wraz
z uzyskaniem pozwolenia na budowę i na jej podstawie wykonanie robót budowlanych dla zadania „Budowa budynku bursy przy ul. Wojska Polskiego I we Wrześni".
Uchwała realizowana przez Referat Spraw Społecznych i Zdrowia;
W związku z realizacją projektu, na podstawie zawartej umowy partnerskiej
i porozumienia z Województwem Wielkopolskim w roku 2018 przekazano transze
dotacji w wysokości 25.662,19 zł.

•
•

Uchwała realizowana przez Wydział Edukacji i Kultury Fizycznej;
W 2018 r. przyznano i realizowano granty edukacyjne zgodnie z uchwałą.

•

Uchwała realizowana przez Referat Spraw Społecznych i Zdrowia;
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w sprawie uchwalenia rocznego „Programu
współpracy powiatu wrzesińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 r."
30. Uchwała nr 229/XXXVII/2017 Rady Powiatu
Wrzesińskiego z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie powierzenia Samorządowi Województwa
Wielkopolskiego prowadzenia zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia polegającego
na wdrożeniu elektronicznych usług: e-dokumentacji i e-rejestracji, poprzez wyposażenie
środowiska informatycznego Szpitala Powiatowego we Wrześni w sprzęt informatyczny
i oprogramowanie oraz dostarczenie usług,
zgodnie z Projektem pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej
oraz stworzenie sieci wymiany danych między
podmiotami leczniczymi samorządu województwa"
31. Uchwała nr 230/XXXVII/2017 Rady Powiatu
Wrzesińskiego z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie
i przechowywanie statków i innych obiektów
pływających z obszarów wodnych położonych
na terenie powiatu wrzesińskiego w 2018 roku
32. Uchwała nr 231/XXXVII/2017 Rady Powiatu
Wrzesińskiego z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat obowiązujących
w roku 2018 za usunięcie pojazdu z drogi i jego
parkowanie na wyznaczonym przez starostę

•

Program został szczegółowo przedstawiony w punkcie VII — nazwa zadania:
Współpraca i działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów
wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

•
•

Uchwała realizowana przez Referat Spraw Społecznych i Zdrowia;
Informacja na temat zakresu realizacji w roku 2018 została zawarta w informacji
o stanie powiatu w części dotyczącej promocji i ochrony zdrowia.

•
•

Uchwała realizowana przez Wydział Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa;
W 2018 r. nie został złożony żaden wniosek.

•
•
•

Uchwała realizowana przez Wydział Komunikacji, Dróg i Transportu;
W 2018 r. nie usuwano żadnego pojazdu;
Rozstrzygnięcie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 15 grudnia 2017 r. stwierdzające nieważność w zakresie wyrazu: „rozpoczętą" wskazanego w tabeli pn.:
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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
33. Uchwała nr 234fXXXVII/2017 Rady Powiatu
Wrzesińskiego z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Przedszkola
Specjalnego w Zespole Szkół Specjalnych we
Wrześni
34. Uchwała nr 235/XXXVII/2017 Rady Powiatu
Wrzesińskiego z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 4 im. Janusza Korczaka we Wrześni
w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną
nr 4 im. Janusza Korczaka we Wrześni
35. Uchwała nr 236/XXXVII/2017 Rady Powiatu
Wrzesińskiego z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do
Pracy we Wrześni w Szkolę Specjalną Przysposabiającą do Pracy we Wrześni
36. Uchwała nr 237/XXXVII12017 Rady Powiatu
Wrzesińskiego z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 we
Wrześni w Branżową Szkołę I stopnia nr 1 we
Wrześni
37. Uchwała nr 238/XXXVIU2017 Rady Powiatu
Wrzesińskiego z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej
Zasadniczej
Szkoty
Zawodowej

„Opłaty za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie" stanowiącej załącznik
nr 1 do uchwały.

•
•
•

Uchwała realizowana przez Wydział Edukacji i Kultury Fizycznej;
Z dniem 1 września 2018 r. Przedszkole Specjalne rozpoczęło swoją działalność
Utworzono 1 oddział.

•
•

Uchwała realizowana przez Wydział Edukacji i Kultury Fizycznej;
Zgodnie z uchwałą Szkoła Podstawowa Specjalna nr 4 realizuje program ośmioletniej szkoły podstawowej.

•
•

Uchwała realizowana przez Wydział Edukacji i Kultury Fizycznej;
Dotychczasowa szkoła specjalna przysposabiająca do pracy realizuje program
szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy zgodnie z zapisami ustawy.

•
•

Uchwała realizowana przez Wydział Edukacji i Kultury Fizycznej;
Branżowa Szkoła I stopnia nr 1 we Wrześni realizuje program szkoły branżowej
I stopnia.

•
•

Uchwała realizowana przez Wydział Edukacji i Kultury Fizycznej;
W 2018 r. realizowano kształcenie w branżowej szkole I stopnia.

str. 33

38.

39.

40.

41.

Rzemieślniczej nr 2 we Wrześni w Branżową
Szkołę I stopnia nr 2 we Wrześni
Uchwała nr 239/XXXVII/2017 Rady Powiatu
Wrzesińskiego z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej
nr 3 we Wrześni w Branżową Szkołę Specjalną
I stopnia nr 3 we Wrześni
Uchwała nr 240/XXXVII/2017 Rady Powiatu
Wrzesińskiego z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017 oraz
ustalenia ostatecznego terminu ich wydatkowania

Uchwała nr 244/XXXVII112017 Rady Powiatu
Wrzesińskiego z dnia 30 listopada 2017 r.
w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017
oraz ustalenia ostatecznego terminu ich wydatkowania

Uchwała nr 246/XXXVIIU2017 Rady Powiatu
Wrzesińskiego z dnia 30 listopada 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o dofinansowanie projektu w ramach „Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020" — Działanie 8.1 „Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu

•
•

Uchwała realizowana przez Wydział Edukacji i Kultury Fizycznej;
W 2018 r. realizowano kształcenie w branżowej szkole I stopnia.

•
•

Uchwała zrealizowana przez Referat Dróg Powiatowych;
Ustalono nieprzekraczalny termin wydatkowania kwoty na dzień 30 czerwca
2018 r.;
Ustalono wykaz wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego, które nie wygasły
z upływem roku budżetowego 2017, przeznaczono je na zadanie inwestycyjne
pn.: „Przebudowa drogi powiatowej 2162P Witkowo gr. powiatu - Września
w m. Września" - wykonanie dokumentacji projektowej w kwocie 76.260,00 zł
Zadanie zostało zakończone i opłacone w ustalonym terminie.
Uchwała realizowana przez Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich;
Ustalono nieprzekraczalny termin wydatkowania kwoty na dzień 30 czerwca
2018 r.;
W związku z nawałnicą, jaka przeszła przez Powiat Wrzesiński w sierpniu 2017 r.
i wstrzymaniem prowadzonych prac na budynku istniała konieczność podjęcia wymienionej uchwały. Prace dokończono w I półroczu 2018 r. co skutkowało uregulowaniem płatności zgodnie z terminami wskazanymi w uchwale tj. do 30 czerwca
2018 r.
Uchwała realizowana przez Wydział Edukacji i Kultury Fizycznej;
Termin realizacji od 1 lipca 2018 r. do 30 czerwca 2021 r.;
Powiat złożył wniosek i uzyskał dofinansowanie;
Wartość projektu: 2 058 687,85 zł; Wydatki w 2018 roku 60 103,02 zł;
W 2018 r. realizowano zajęcia dodatkowe dla uczniów, doskonalenie zawodowe
nauczycieli poprzez studia podyplomowe i szkolenia.

•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
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42.

43.

44.

45.

46.

do edukacji przedszkolnej i szkolnej", Poddziałanie 8.1.2 Kształcenie ogólne współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa
Uchwała nr 251/XXXIX/2017 Rady Powiatu
Wrzesińskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu wrzesińskiego
w2018 roku
Uchwała nr 252/XXXIX/2017 Rady Powiatu
Wrzesińskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o dofinansowanie projektu w ramach programu
„Szatnia na medal" współfinansowanego przez
Departament Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego
w Poznaniu z budżetu województwa wielkopolskiego
Uchwała nr 253/XXXIX/2017 Rady Powiatu
Wrzesińskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska
dla Powiatu Wrzesińskiego na lata 2017 - 2020
z perspektywą na lata 2021 - 2024" wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko
Uchwała nr 257/XXXIX/2017 Rady Powiatu
Wrzesińskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2018 - 2027
Uchwała nr 258/XXXIX/2017 Rady Powiatu
Wrzesińskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2018 rok

•
•

Uchwała zrealizowana przez Referat Spraw Społecznych i Zdrowia;
Realizacja uchwały jest zgodna z jej treścią.

•
•

Uchwała zrealizowana przez Wydział Edukacji i Kultury Fizycznej;
Powiat złożył wniosek i uzyskał dofinansowanie. Obiekt szatniowy na terenie Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących został wybudowany i jest użytkowany.

•
•

Uchwała realizowana przez Wydział Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa;
Program został szczegółowo przedstawiony w punkcie VII niniejszego raportu
o stanie powiatu wrzesińskiego — nazwa zadania: Rolnictwo, leśnictwo i rybactwo
śródlądowe.

•
•

Uchwała zrealizowana przez Wydział Finansowy;
Realizacja uchwały jest zgodna z jej treścią.

•
•

Uchwała zrealizowana przez Wydział Finansowy;
Realizacja uchwały jest zgodna z jej treścią.
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V.

Wykonanie strategii rozwoju powiatu (tj. dokumentu programowego wyznaczającego
ogólne kierunki rozwoju powiatu wrzesińskiego)

Nazwa dokumentu

Tryb i data przyjęcia
(ze wskazaniem
ewentualnych zmian
dokumentów)

Podstawowe założenia

Realizacja założeń
przyjętych
w dokumencie
wgz, stanu na dzień
31 grudnia 2018 r.

Strategia rozwoju powiatu wrzesińskiego na lata 2014-2020
„Strategia rozwoju powiatu wrzesińskiego na lata 2014-2020" przyjęta
została uchwałą nr 36N1/2015 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 21 maja
2015 r., zmieniona uchwałą nr 118/X1X/2016 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 2 czerwca 2016 r.
Przyjęto również uchwałę nr 881/2018 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego
z dn. 13 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia wewnętrznej procedury monitoringu, ewaluacji i aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Wrzesińskiego na lata 2014-2020, zmienioną uchwałą nr 956/2018 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dn. 5 czerwca 2018 r.
„Strategia rozwoju powiatu wrzesińskiego na lata 2014-2020" jest
najważniejszym dokumentem planistycznym i strategicznym, na podstawie którego samorząd realizuje obowiązek prowadzenia polityki rozwoju
lokalnego, wyznacza główne kierunki rozwoju powiatu, wytycza cele
do osiągnięcia. Jest dokumentem programowym, który nie wskazuje precyzyjnie, co i z jakich środków zostanie zrealizowane.
Strategia zakłada następujące cele strategiczne:
I. Konkurencyjna gospodarka i stabilny rynek pracy
II. Rozwój bezpieczeństwa socjalnego, zdrowotnego i publicznego
III. Rozwój edukacji na terenie powiatu
IV. Poprawa dostępności komunikacyjnej
V. Rozwój kultury, sportu, turystyki i rekreacji
VI. Ochrona środowiska
VII. Poprawa funkcjonalności
VIII. Aktywna społeczność.
Zawarto w nich poszczególne cele operacyjne, a także kierunki działania,
w których mieszczą się konkretne zadania do wykonania. Aby wykazać
szczegółowe zadania do realizacji z uwzględnieniem podmiotów odpowiedzialnych za ich wykonanie oraz właściwych źródeł finansowania,
stworzono odpowiednie dokumenty wykonawcze, czyli Załącznik nr 2
do Strategii „Planowane zadania do realizacji w okresie 2014-2020"
oraz „Procedurę monitoringu Strategii Rozwoju Powiatu Wrzesińskiego na lata 2014-2020", która zawiera Tabelę nr 1 z wykazem „Podmiotów odpowiedzialnych za realizację zadań", a także Tabelę nr 2 „Planowane zadania do realizacji w okresie 2014-2020 — monitoring wykonania" za dany okres.
Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich
Starostwa opracował „Raport z Monitoringu Strategii Rozwoju Powiatu
Wrzesińskiego na lata 2014-2020" za okres od 1 stycznia 2014 do 31
grudnia 2017 zawierający informację z realizacji celów i zadań.
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Wydział Promocji i Kultury w 2019 roku przygotował „Raport z Monitoringu Strategii Rozwoju Powiatu Wrzesińskiego na lata 2014-2020" za
2018 rok. Znajdujące się w nim informacje wykazują, ze realizowane są
wszystkie założone cele strategiczne, liczne zadania wykazane w Załączniku nr 2 do strategii, a także zadania w nim do tej pory nie ujęte, co
pokazuje, ze rozwój powiatu przynosi wiele nowych przedsięwzięć i wyzwań, które są podejmowane przez starostwo i jednostki powiatowe.
Najważniejsze działania podejmowane w 2018 roku:
— Poprawa warunków zdrowotnych mieszkańców powiatu wrzesińskiego
poprzez dostosowanie szpitala do norm Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (w ramach zadania w celu doposażenia
w sprzęt medyczny i diagnostyczny Szpital Powiatowy we Wrześni zakupił sprzęt i wyposażenie medyczne);
— Poprawa warunków funkcjonowania Zespolił Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej poprzez
przeniesienie siedzib tych jednostek do nowo zmodernizowanego
obiektu (od I września 2018 jednostki funkcjonują w budynku przy ul.
Leśnej 10);
— Rozwój kształcenia zawodowego, w tym w zakresie potrzeb WrzesińNajważniejsze działania
skiej Strefy Aktywności Gospodarczej, w ramach projektu „Rozwój
podejmowane w roku
szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego":
2018 r.
a) budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych
Technologii w Grzymysławicach (oddanie obiektu do użytkowania
nastąpiło 27 września 2018 r., ponadto zakupiono wyposażenie do
pracowni technologicznej, metrologicznej, wózki widłowe, wyposażenie meblowe),
b) modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego, które zakłada:
- budowę i wyposażenie zaplecza dydaktyczno-sportowego przy
ulicy Wojska Polskiego 1 (w 2018 prace budowlane),
- budowę bursy przy ulicy Wojska Polskiego I (w 2018 prace związane z przygotowaniem I etapu, tj. opracowaniem dokumentacji
projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę),
- modernizację bursy przy ulicy Słowackiego 11 (w 2018 m.in. prace
rozbiórkowe),
- modernizację budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej przy ulicy Wojska Polskiego 1 (planowany termin ogłoszenia
przetargu nieograniczonego na roboty budowlane — IV kwartał
2019 roku);
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—

Budowa, rozbudowa, modernizacja przyszkolnych obiektów
sportowych (budowa obiektu szatniowo-sanitarno-magazynowego przy
stadionie lekkoatletycznym Zespołu Szkół Technicznych i
Ogólnokształcących im. gen. dr. Romana Abrahama we Wrześni
w ramach projektu „Szatnia na medal");

— Rozwój oferty edukacyjnej szkół — m.in. utworzenie przedszkola
specjalnego przy Zespole Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka
—1 oddział 2018/2019;
— Budowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie
powiatu:
1) droga nr 2162P — przebudowa odcinka drogi o długości 1900 mb
w miejscowości Września, ul. Witkowska i Szosa Witkowska,
2) droga nr 2159P — przebudowa odcinka drogi o długości 270 mb
w miejscowości Nowy Folwark,
3) droga nr 2932P — przebudowa drogi o długości 500 mb na odcinku
Mała Górka-Targowa Górka,
4) droga nr 2913P — przebudowa odcinka drogi o długości 428 mb
w miejscowości Gorzyce,
5) droga nr 2919P — przebudowa drogi o długości 1500 mb na odcinku
Grabowo Królewskie-Zieliniec,
6) droga nr 3666P — przebudowa odcinka drogi o długości 820 mb
w miejscowości Pałczyn,
7) droga nr 3015P — przebudowa odcinka drogi o długości 730 mb
w miejscowości Pyzdry, ul. Szybska,
8) droga nr 2906P — przebudowa drogi o długości 1360 mb na odcinku Mikuszewo-Nowa Wieś Podgórna-granica powiatu,
9) droga nr 2947P — wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy odcinka drogi Marzenin-Gulczewo;
— Budowa, przebudowa, modernizacja chodników oraz ciągów pieszorowerowych przy drogach powiatowych:
1) droga nr 2933P w miejscowości Stępocin — budowa chodnika na
odcinku 323 mb,
2) droga nr 2905P w miejscowości Czeszewo, ul. Leśna — budowa
chodnika na odcinku 170 mb,
3) droga nr 2162P Gutowo Małe-Kleparz-Grzybowo — budowa ciągu
pieszo-rowerowego na odcinku 352 mb.
4) droga nr 2907P — budowa chodnika na odcinku 82 mb
w miejscowości Orzechowo, ul. Szkolna,
5) droga nr 2918P — budowa części chodnika na odcinku 300 mb
w miejscowości Krzywa Góra,
6) droga nr 3667P — wykonanie dokumentacji projektowej budowy
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chodnika w miejscowości Miłosław, ul. Dworcowa;
— Cyfryzacja zasobów geodezyjnych (projekt pt. „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w powiatowym
zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz ich udostępnienie za pomocą e-usług w powiecie wrzesińskim", w roku 2018 dokonano cyfryzacji dokumentów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dla gminy Września — 46 obrębów oraz dla gminy Pyzdry 18 obrębów. Została założona również numeryczna mapa ewidencyjna dla 9 obrębów gminy Pyzdry);
— Utworzenie Powiatowego Centrum Promocji i Kultury — zainstalowano
profesjonalny system wystawienniczy pod emporami, zamontowano instalację elektryczną zintegrowaną z systemem wystawienniczym, przekształcono zakrystię w garderobę dla artystów, zakupiono 220 krzeseł,
które są stałym wyposażeniem obiektu;
— Ograniczenie wytwarzania i uciążliwości odpadów poprzez m.in. realizację powiatowego programu usuwania azbestu — w 2018 usunięto
594,04 Mg materiału zawierającego azbest, realizując 269 wniosków
złożonych przez mieszkańców powiatu;
— Poszerzenie oferty priorytetowych zadań publicznych, realizowanych
przy współudziale organizacji pozarządowych w ramach konkursów
ofert — zostały ogłoszone 4 otwarte konkursy, na które przeznaczono
w sumie 234.725,88 zł;
— Poszerzenie oferty w zakresie wsparcia wczesnego wspomagania poprzez utworzenie wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjnoopiekuńczy (zadanie realizowane jest przez Poradnię PsychologicznoPedagogiczną we Wrześni w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin ,Za życiem". Odbiorcami zadania są dzieci niepełnosprawne od urodzenia aż do momentu rozpoczęcia nauki);
— Projekt „Jesteśmy aktywni" (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
we Wrześni realizowało od 1 czerwca 2017 roku do 28 lutego 2019
roku projekt pod nazwą „Jesteśmy aktywni" mający na celu integrację
I aktywizację społeczno-zawodową 200 osób, rodzin, środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez wykorzystanie instrumentów aktywizacji zawodowej, edukacyjnej, zdrowotnej,
społecznej i działań o charakterze środowiskowym). Całkowita wartość
projektu wynosiła 1.846.481,47 zł;
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— Budowa budynku strażnicy dla Jednostki Ratunkowo-Gaśniczej i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni. Zakres
dokonanych w 2018 robót budowalnych: wykonanie posadzek, ścianek
działowych, tynków wewnętrznych, stolarki drzwiowej i okiennej,
bram zewnętrznych, wykonanie wspinalni, instalacji elektrycznych, instalacji sanitarnych wewnętrznych, sieci zewnętrznych, instalacji niskoprądowych.

VI.

Budżet obywatelski

Realizacja budżetu obywatelskiego
W roku 2018 zapoczątkowano działania mające na celu umożliwienie mieszkańcom powiatu wrzesińskiego partycypację w określaniu kierunków wydatkowania środków publicznych i kształtowania
budżetu powiatu. Zasady tworzenia budżetu obywatelskiego zostały określone w uchwale nr
295/XLVU2018 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 26 lipca 2018 roku w sprawie zasad i trybu
przeprowadzania konsultacji społecznych w przedmiocie budżetu obywatelskiego powiatu wrzesińskiego.

VII.

Realizacja zadań powiatu, wraz z informacją o realizacji polityk, programów i strategii
dotyczących tych zadań

Nazwa zadania

Edukacja publiczna

Czy dla zadania została
opracowana polityka
/strategia/program

Dla zadania nie została opracowana polityka/strategia czy program.
Zadania w zakresie edukacji publicznej wskazane są w Strategii Rozwoju Powiatu wrzesińskiego na lata 2014-2020.
Wydział Edukacji i Kultury Fizycznej,
Liceum Ogólnokształcące we Wrześni,
Zespół Szkół Politechnicznych we Wrześni,
Zespół Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni,
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni,
Zespół Szkół Specjalnych we Wrześni,
Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni,
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wrześni
Zadania edukacji publicznej realizują jednostki wskazane powyżej.

Komórki organizacyjne
starostwa/jednostki
organizacyjne powiatu
realizujące zadanie

Najważniejsze informacje dotyczące realizacji
zadania w 2018 r.

Rok 2018, stan na 30.09.2018 r.
- liczba uczniów: 2.751,
- liczba oddziałów: 109,
- liczba uczniów klas pierwszych: 801,
- liczba oddziałów klas pierwszych: 27.
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Z dniem 1.09.2018 r. uruchomiono:
- nowy kierunek kształcenia — technik kontroli jakości i bezpieczeństwa żywności w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
we Wrześni,
- Przedszkole Specjalne w Zespole Szkół Specjalnych we Wrześni.
Zclawalność egzaminu maturalnego w 2018 r.

procen t pozytywnych
"zdawainość"

szkoła

przystąpilo do
egzaminu

Egzamin maturalny w 2018 r.

Liceum Ogólnokształcące
im. H. Sienkiewicza

149

99,33%*

II Liceum Ogólnokształcące
(ZSTiO)

57

100%

Technikum nr 1 (ZSP)

166

100%

Technikum nr 2 (ZSTiO)

72

84,72%

Technikum nr 3 (ZSZ nr 2)

-

-

Liceum Ogólnokształcące
dla Dorosłych (ZSZ nr 2)

2

100,00%

Liceum Ogólnokształcące
dla Dorosłych w Miłosławiu

3

60%*

Liceum Ogólnokształcące
dla Dorosłych (SO)

7

14,28%

W powiecie wrzesińskim do egzaminu przystąpiło 456 tegorocznych
absolwentów, w tym 47,81% to uczniowie liceum ogólnokształcącego, 52,19% zdających stanowiła grupa absolwentów technikum,
a zaledwie 2,63% to absolwenci szkoły dla dorosłych.
Zdawalność egzaminu zawodowego w 2018 r.
Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w Technikum nr 1 w Zespole Szkół Politechnicznych
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Kwalifikacja
(zawód i symbol kwalifikacji)

technik informatyk E.12
technik informatyk E.13
technik informatyk E.14
technik budownictwa B.18
technik budownictwa B.33
technik budownictwa B.30

Uczniowie, którzy zdali
egzamin
Liczba
%
uczniów
pozytywnych
w szkole
48
98
29
69,1
16
61,5
29
26
25

88,1
92,9
96,2

technik elektronik E.06
technik elektronik E.20

26
22

82,9
73,3

technik ekonomista A.35

27

100

technik ekonomista A.36

31

96,9

technik architektury krajobrazu R.21

11

78,6

technik architektury krajobrazu R.22

15

100

O

O

10

83,3

23

42,6

29
2

76,8
45,6

16

94,1

25
14

96,2
53,9

technik urządzeń i systemów
energetyki odnawialnej B.21
technik urządzeń i systemów
energetyki odnawialnej B.22
technik mechanik M.44
technik mechanik M.19
elektromechanik E.07
operator obrabiarek skrawających
M.19
monter mechatronik E.03
monter mechatronik E.04

Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w Technikum nr 2 w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
Uczniowie, którzy zdali
egzamin
b
Kwalifikacja
(zawód i symbol kwalifikacji)

technik weterynarii R.09

Liczba
uczniów

%
pozytywnych
w szkole

29

74%
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technik weterynarii R.10

52

100%

technik weterynarii R.1 I

30

91%

technik rolnik R.03

11

92%

technik rolnik R.16

10

91%

technik hotelarstwa T.11

16

100%

technik hotelarstwa T.12

12

100%

24

100%

19

70%

technik obsługi turystycznej T.13.

15

100%

technik obsługi turystycznej T.14

9

100%

technik żywienia i usług
gastronomicznych T.06
technik żywienia i usług
gastronomicznych T.15

Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w Technikum nr 3 w Zespole Szkół Zawodowych nr 2
Uczniowie, którzy zdali
egzamin
Kwalifikacja
(zawód i symbol kwalifikacji)

%
Liczba
uczniów
27

pozytywnych
w szkole
87,01

20

83,33

12

85,71

16

59,26

operator obrabiarek skrawających
M.19

O

0,00

kucharz T.6

1

50

Technik logistyk A.30
technik logistyk A.31

* - uwzględniono wyniki egzaminów poprawkowych.
Szczegółowe informacje dotyczące szkół i placówek oświatowych
znajdują się w Informacji o stanie oświaty za rok szkolny 2017/2018.
Inwestycje realizowane
w obszarze, którego
dotyczy zadanie

Z dniem I sierpnia 2018 r. rozpoczęto realizację projektu „Nauka - to
lubię! - kompleksowy program rozwojowy szkół ponadgimnazjalnych
oraz szkoły specjalnej na terenie powiatu wrzesińskiego" w ramach
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(jeżeli dotyczy) w roku
sprawozdawczym

„Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014
— 2020" — Działanie 8.1 „Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej", Poddziałanie 8.1.2 Kształcenie ogólne
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.
Okres realizacji: od 01.08.2018 r. do 30.06.2021 r.
Wartość projektu: 2.058.687,85 zł.
Wydatki w 2018 r.: 60.103,02 zł.
Informacje o pozostałych inwestycjach znajdują się na stronach: 3738 oraz 77-78 raportu.

Nazwa zadania

Czy dla zadania została
opracowana polityka
/strategia/program

Komórki organizacyjne
starostwa realizujące
zadanie

Promocja i ochrona zdrowia
Nie został opracowany odrębny dokument regulujący działania powiatu w zakresie promocji i ochrony zdrowia. Odniesienia do realizacji zadań znajdują się w Strategii Rozwoju Powiatu Wrzesińskiego na
lata 2014-2020 oraz Programie współpracy powiatu wrzesińskiego
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 r. uchwalony przez Radę Powiatu Wrzesińskiego
(uchwała nr 228/XXXVII/2017 z dnia 8 listopada 2017 r.)
Referat Spraw Społecznych i Zdrowia
Na zadania z zakresu promocji i ochrony zdrowia w roku 2018 wydatkowano środki w łącznej wysokości 87.230,07 zł, natomiast środki
związane z realizacją umowy wsparcia przekazane do Szpitala Powiatowego we Wrześni to kwota 1.530.233,56 zł.

Najważniejsze informacje dotyczące realizacji
zadania w 2018 r.

W ramach promocji i ochrony zdrowia w roku 2018 realizowane były
następujące działania:
1) Powiat Wrzesiński jest Partnerem Finansującym projekt realizowany w Szpitalu Powiatowym we Wrześni, pn. „Wyposażenie .5'r-odowisk 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".
2) Powiatowa Akademia Ruchu - propagowanie aktywności fizycznej
(bezpłatne zajęcia ruchowe typu joga, aerobic, fitball, zdrowy kręgosłup). W roku 2018 zrealizowano dwie edycje zajęć — wiosenną
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i jesienną, na terenie gminy Września, Kołaczkowo i Miłosław
(244 osób, środki z budżetu Powiatu Wrzesińskiego w wysokości
13.697,86 zł).
3) Profilaktyka raka piersi. W roku 2018 przeprowadzono akcję informacyjną w Galerii Karuzela. Prowadzono także działania informacyjne podczas różnego rodzaju imprez plenerowych — m.in. Niedziela z Powiatem, pikniki rodzinne.
4) Akademia Pozytywnego Myślenia - upowszechnienie potrzeby
dbałości i zwiększenie świadomości mieszkańców na temat dbałości o zdrowie psychiczne. W roku 2018 zrealizowano następujące
przedsięwzięcia, adresowane do zróżnicowanych grup odbiorców:
prelekcje i warsztaty w zakresie profilaktyki zachowań ryzykownych, przeciwdziałania negatywnym skutkom stresu czy różnych
sposobów ich odreagowania oraz technik relaksacyjnych. Dla młodzieży skierowany był spektakl mówiący o kwestii radzenia sobie
z relacjami w grupie i wpływu Internetu na zachowania współczesnej młodzieży. W 3 spektaklach udział wzięło blisko 1000
uczniów ze szkół ponadpodstawowych.
5) Rozpoczęto inicjatywę „Pudełko życia" — akcja dotyczy wsparcia
w szczególności osób samotnie mieszkających, starszych, niepełnosprawnych. Zadanie polega na nieodpłatnym przekazywaniu zestawów (pudełko, karta informacyjna, magnes) celem stworzenia
możliwości umieszczenia wszystkich istotnych informacji dotyczących stanu zdrowia w jednym, łatwodostępnym miejscu. Służyć
ma to usprawnieniu udzielenia pomocy w sytuacjach zagrożenia.
W minionym roku zakupiono 1100 zestawów, które udostępniano
podczas imprez plenerowych, za pośrednictwem organizacji pozarządowych i Ośrodków Pomocy Społecznej. Inicjatywa spotkała
się z zainteresowaniem i pozytywnym odbiorem mieszkańców
i jest nadal kontynuowana.
6) Współpraca z podmiotami realizującymi działania w zakresie promocji zdrowia tj. z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną,
organizacjami pozarządowymi, szkołami i przedszkolami, warsztatami terapii zajęciowej. W ramach współpracy realizowane były:
Międzygminna Olimpiada Sportowa Przedszkolaków, warsztaty
malarskie, Mistrzostwa Pierwszej Pomocy Przedmedycznej, działania w zakresie profilaktyki HIV i AIDS oraz nowotworu piersi.
7) Zadania w zakresie promocji i ochrony zdrowia realizują je organizacje pozarządowe w trybie otwartych konkursów ofert. W 2018
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roku zrealizowane byty 4 zadania, na które udzielono dotacji
w łącznej kwocie 10.000,00 zł.
8) W ramach kształtowania postaw prozdrowotnych wśród najmłodszych, wiosną zorganizowany był konkurs edukacyjny dla dzieci
pn. „Żyj zdrowo, aktywnie i bezpiecznie". Komisja dokonała
oceny 145 prac, w trzech kategoriach: klas I-III — 86 prac, klas IVV — 36 prac, klas VI-VII — 23 prace. Wręczenie nagród uczestnikom i laureatom odbyło się podczas imprezy plenerowej Niedziela
z Powiatem.
9) W 2018 roku stworzono możliwość skorzystania z bezpłatnych badań profilaktycznych podczas akcji plenerowych: w kierunku
osteoporozy, znamion skóry, glukozy, ciśnienia, tlenku węgla
w wydychanym powietrzu, słuchu, wzroku oraz konsultacji dietetycznych i z lekarzem internistą, a także zarejestrować się w bazie
potencjalnych dawców szpiku.

Inwestycje realizowane
w obszarze, którego
dotyczy zadanie (jeżeli
dotyczy) w roku sprawozdawczym

10) Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu
wrzesińskiego na rok 2018 zawarty jest w uchwale Rady Powiatu
nr 251/XXXIX/2017 z dnia 28.12.2017 r. Wypełnieniem obowiązku zapewnienia dostępności do świadczeń w porze nocnej,
święta i dni wolne od pracy jest funkcjonowanie apteki całodobowej, dostępnej przez wszystkie dni w roku.
W związku z realizacją inwestycji „Rozbudowa budynków, budowli
i instalacji oraz zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego
we Wrześni":
1) Spłata odsetek od wyemitowanych obligacji. W pierwszej połowie 2018 roku udzielono wsparcia Szpitalowi Powiatowemu
we Wrześni Sp. z o.o. tytułem spłaty odsetek od wyemitowanych
obligacji za I kwartał 2018 roku w kwocie 270.233,56 zł;
2) Realizacja zadania majątkowego w postaci wniesienia wkładu
pieniężnego oraz objęcia przez Powiat Wrzesiński nowoutworzonych udziałów w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego
o łączną kwotę 1.260.000,00 zł, Powiat Wrzesiński w 2018 r. nabył 252 nowopowstałe udziały po 5.000,00 zł każdy.

Nazwa zadania

Pomoc społeczna

Czy dla zadania została
opracowana polityka
/strategia/program

Strategia Rozwoju Powiatu Wrzesińskiego na lata 2014-2020 — II.
Rozwój bezpieczeństwa socjalnego, zdrowotnego i publicznego, IIa
Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i ubóstwu, pkt. 3 Modernizacja infrastruktury instytucji świadczących usługi z zakresu pomocy społecznej oraz załącznik nr 2 do Strategii — Planowane zadania
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do realizacji w okresie 2014 — 2020 — Modernizacja Domu Pomocy
Społecznej. Strategia przyjęta Uchwałą nr 36NI/2015 Rady Powiatu
Wrzesińskiego z dnia 21.05.2015 r.
Jednostki organizacyjne
powiatu/komórki
organizacyjne w jednostkach realizujące zadanie

1. Dom Pomocy Społecznej we Wrześni
2. Środowiskowy Dom Samopomocy „Na Skarpie" w Gozdowie
3. Środowiskowy Dom Samopomocy w Pietrzykowie
W ramach programu „Za życiem" w Środowiskowym Domu Samopomocy „Na Skarpie" w Gozdowie przeprowadzono:
1) zajęcia socjoterapeutyczne — dogoterapii — 20 godzin,
2) zajęcia sensoryczne —20 godzin,
3) muzykoterapię —30 godzin,
4) dwie wycieczki,
5) zatrudniono dodatkowych terapeutów na okres 2 miesięcy,
6) przeprowadzono dodatkowe zajęcia przez kadrę ŚDS.
ŚDS w Pietrzykowie kontynuując wszelkie dotychczasowe formy
pracy terapeutyczno — rehabilitacyjnej z uczestnikami wprowadził szereg nowatorskich zajęć (pracownia artystyczna, stolarska).

Najważniejsze informacje dotyczące realizacji
zadania w 2018 r.

Inwestycje realizowane
w obszarze, którego
dotyczy zadanie (jeżeli
dotyczy) w roku sprawozdawczym

Ważne są kontakty z uczestnikami innych placówek dla osób z niepełnosprawnością - wspólne spotkania plenerowe, sportowe, zabawy taneczne, wycieczki (Karpacz, Czechy), a także inne imprezy
integracyjne.
W 2018 r. osoby z niepełnosprawnością sprzężoną wzięły udziału
w programie „Za życiem".
W ramach tego programu odbywały się innowacyjne i ciekawe zajęcia: sensoryczne, sala doświadczania świata, zajęcia w plenerze,
dogoterapia, a także muzykoterapia.
Grupa uczestników wzięła udział w projekcie „Jesteśmy aktywni" realizowanym przez Powiat Wrzesiński - Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie we Wrześni w partnerstwie z Wielkopolskim Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Uczestnicy projektu
korzystali z wielu form wsparcia, które przyczyniły się do aktywizacji
zawodowej uwieńczonej odbyciem 3-miesięcznego stażu.
1. W 2018 roku w ramach modernizacji w DPS Września wymieniono okna oraz drzwi do pokoi mieszkańców oraz przeprowadzono generalny remont łazienki na parterze budynku
(44.227,64 zł z budżetu powiatu wrzesińskiego).
2. ŚDS Pietrzyków - podniesiono warunki techniczne Domu poprzez doposażenie placówki w urządzenia podnoszące ofertę
i tym samym jakość i atrakcyjność zajęć terapeutycznych dla
uczestników poprzez zakup: sprzętu komputerowego (laptop
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i 2 komputery stacjonarne) oraz sprzętu do sali rehabilitacyjnej
— rower i orbitrek.

Nazwa zadania

Czy dla zadania została
opracowana polityka
/strategia/program

Jednostki organizacyjne
powiatu realizujące
zadanie

Najważniejsze informacje dotyczące realizacji
zadania w 2018 r.

Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej
Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 20172019, przyjęty uchwałą nr 172/XXVIII/2017 Rady Powiatu Wrzesitriskiego z dnia 24 stycznia 2017 r.
Założenia:
Cel główny: tworzenie warunków do sukcesywnego rozwoju systemu
pieczy zastępczej w powiecie wrzesińskim z ukierunkowaniem na rodzinne formy wspomagane formami instytucjonalnymi.
Cele szczegółowe:
L Zapewnienie dostatecznej liczby miejsc dla dzieci w rodzinnych
formach opieki.
2. Kontynuacja i poszerzenie świadczonych usług w zakresie rodzinnych form pieczy zastępczej.
3. Kontynuacja i poszerzenie świadczonych usług w zakresie instytucjonalnej pieczy zastępczej.
4. Wsparcie procesu usamodzielnienia wychowanków opuszczających pieczę zastępczą.
5. Współpraca z innymi instytucjami wspierającymi pieczę zastępczą.
1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni
2. Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie
3. Rodzinny Dom Dziecka w Pyzdrach
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 - cykl audycji
radiowych - (3 audycje). Prowadzono inne akcje informacyjne (rozpowszechniano plakaty promujące rodzicielstwo zastępcze, promowano
program podczas imprez plenerowych).
Kwalifikacja kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej,
do prowadzenia rodzinnego domu dziecka, rodziny pomocowej,
w tym: organizowanie stosownych szkoleń.
Także w 2018 r. PCPR zorganizowało szkolenie dla kandydatów
do sprawowania pieczy zastępczej. W szkoleniu tym wzięty udział
3 rodziny.
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Kontynuacja i poszerzenie świadczonych usług w zakresie rodzinnych form pieczy zastępczej:
W 2018 r. objęto 45 rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne
domy dziecka opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej. Rodziny zastępcze, które zrezygnowały z koordynatora otrzymywały
wsparcie od innych specjalistów w zakresie pracy z dzieckiem i rodziną (pedagog, psycholog).
W 2018 r. umożliwiono każdej rodzinie zastępczej bezpłatne korzystanie ze wsparcia specjalistycznego - psycholog, terapeuta systemowy rodziny, prawnik, pedagog.
Realizacja świadczeń finansowych zgodnie z ustawą o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastępczej (obligatoryjnych i fakultatywnych):
Z tytułu świadczeń na dzieci przebywające w rodzinnej pieczy zastępczej w 2018 r. wydatkowano 878.051,35 zł.
Wszystkie rodziny zastępcze funkcjonujące w powiecie wrzesińskim
w roku 2018 miały możliwość wymiany doświadczeń i integracji poprzez udział w organizowanych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie spotkaniach grupy wsparcia, imprezach integracyjnych np.
Dzień Rodzicielstwa oraz szkoleniach na terenie PCPR oraz szkoleniach wyjazdowych w ramach realizowanych przez PCPR we Wrześni projektów.
Kontynuacja i poszerzenie świadczonych usług w zakresie instytucjonalnej pieczy zastępczej:
W 2018 r. funkcjonowały 2 placówki opiekuńczo — wychowawcze:
1) Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie
Jest placówką wielofunkcyjną, łączącą funkcje placówki socjalizacyjnej i interwencyjnej oraz działania na rzecz pomocy rodzinom dzieci w niej umieszczonych, przeznaczoną dla 30 wychowanków (grupa socjalizacyjna dla 25 wychowanków, grupa interwencyjna dla 5 wychowanków).
Na koniec roku kalendarzowego w placówce przebywało 26 wychowanków.
W 2018 r. OWDiR zapewniał pomoc i opiekę dzieciom pozbawionym częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej, a także
zapewniał korzystanie z przysługujących na podstawie odrębnych przepisów świadczeń zdrowotnych i kształcenia.
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W 2018 r. dzieci do OWDiRu kierowane były przez powiat właściwy ze względu na miejsce położenia placówki. Podstawą skierowania do placówki było postanowienie sądu lub wniosek rodziców. W 2018 r. w OWDiRze przebywało 6 dzieci z innych powiatów.
Zgodnie z przepisami prawa OWDiR zapewniał przebywającym
w nim dzieciom:
1. całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspokajał ich niezbędne potrzeby,
2. zajęcia socjalizujące, korekcyjne, kompensacyjne, logopedyczne, resocjalizujące, terapeutyczne, rekompensujące brak
wychowania w środowisku rodzinnym i przygotowujące
do życia społecznego,
3. kształcenie, wyrównywanie opóźnień rozwojowych i szkolnych,
4. działania w celu powrotu dziecka do rodziny, znalezienia rodziny przysposabiającej lub umieszczenia w rodzinnej opiece
zastępczej.
OWDiR przy realizacji swoich zadań współpracował z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni, a także innymi instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny.
Wychowankowie placówki uczestniczyli w różnych spotkaniach
integracyjnych organizowanych przez PCPR dla dzieci z pieczy
zastępczej m. in. Dzień Rodzicielstwa Zastępczego, zabawa karnawałowa, konkursy tematyczne.
W 2018 r. wychowankowie OWDiR mieli możliwość wzięcia
udziału w wielu imprezach kulturalnych i sportowych, zorganizowanych zarówno przez Ośrodek, jak i przez inne placówki.
Wychowankowie wzięli udział także w wycieczkach i koloniach.
Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w OWDiR
w Kołaczkowie w roku 2018 wynosił: 4.36012 zł.
Dodatkowo w 2018 r. wychowankowie, którzy spełnili wymogi,
korzystali z rządowego programu „Dobry start 300+" (24 wychowanków).
W związku ze zapowiadanymi zmianami w ustawie o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastępczej (zmniejszenie liczby dzieci
w placówkach opiekuńczo — wychowawczych do maksymalnie
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14 osobowych grup wychowanków, powyżej 10 roku życia)
do placówki nie są przyjmowane dzieci spoza powiatu wrzesińskiego.
2) Rodzinny Dom Dziecka w Pyzdrach
Rodzinny Dom Dziecka to placówka opiekuńczo-wychowawcza
typu rodzinnego. Liczba dzieci umieszczanych w RDD wynosi
od 4 do 8. Domem kierował dyrektor.
Według stanu na 31.12.2018 r. w RDD w Pyzdrach przebywało
4 wychowanków i do placówki nie przyjmowano nowych dzieci,
w związku z planowanym wygaszaniem placówki, w październiku 2019 r. (zamknięcie placówki jest związane z zamiarem
przejścia dyrektor domu na emeryturę).
Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w RDD w Pyzdrach
w roku 2018 wynosił 2.905,67 zł.
W 2018 r RDD przy realizacji swoich zadań współpracował z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni, a także innymi instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny.

Inwestycje realizowane
w obszarze, którego
dotyczy zadanie (jeżeli
dotyczy) w roku sprawozdawczym.

Nazwa zadania
Czy dla zadania została
opracowana polityka
/strategia/program
Jednostki organizacyjne
powiatu realizujące
zadanie

W 2018 r. niepełnoletni wychowankowie RDD korzystali z programu pomocy państwa w wychowaniu dzieci ,500+" oraz z rządowego programu „Dobry Start 300+".
W Ośrodku Wspomagania Dziecka i Rodziny w 2018 r. przeprowadzono następujące inwestycje:
1. wymiana oświetlenia awaryjnego w budynku ośrodka,
2. malowanie stołówki,
3. remont łazienki,
4. wymiana wyposażenia w aneksach kuchennych,
5. wymiana łóżek w pokojach wychowanków.

Polityka prorodzinna
Powiatowy program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz
ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2016-2020, przyjęty
uchwałą nr 83/XIV/2016 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 24 lutego 2016 r., jest realizacją art. 6 ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca
2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni
Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie
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Interwencja kryzysowa w Powiecie Wrzesińskim w roku 2018 realizowana była poprzez zapewnienie opieki osobom i rodzinom dotkniętym zdarzeniami losowymi i innymi sytuacjami kryzysowymi.
W ramach tej pomocy Powiat Wrzesiński udostępnił Hostel Interwencyjny w ramach Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy PCPR we
Wrześni znajdujący się w Zielińcu.
W 2018 r. z hostelu skorzystało 6 osób - ze względu na swoją trudną
sytuację: zdrowotną, finansową i mieszkaniową.
Ponadto osoby dotknięte zdarzeniem losowym i innymi sytuacjami
kryzysowymi miały możliwość korzystania z pomocy Zespołu Konsultacyjnego. W pracach „Zespołu" uczestniczyli: psycholog, terapeuta systemowy rodzin, przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji
we Wrześni oraz terapeuta uzależnień. „Zespól' spotykał się w każdą
środę w siedzibie PCPR.

Najważniejsze informacje dotyczące realizacji
zadania w 2018 r.

Realizacja Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie
Celem programu, do osiągnięcia którego ma przyczynić się realizacja
działań zaplanowanych w programie, jest ograniczenie skali problemu
i skutków przemocy w rodzinie.
Zapewnienie bezpłatnego poradnictwa psychologicznego i prawnego oraz opieki osobom i rodzinom
W 2018 r. w ramach realizowanego w Powiatowym Centrum Pomocy
Rodzinie Poradnictwa Rodzinnego na terenie trzech gmin Powiatu
Wrzesińskiego zapewniono osobom, których rodziny borykały się
z problemem przemocy możliwość korzystania z bezpłatnego wsparcia psychologa. Dyżury psychologa odbywały się w:
1. siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni,
2. pomieszczeniach Wrzesińskiego Stowarzyszenia Abstynentów „Jantar",
3. Ośrodku Pomocy Społecznej w Miłosławiu,
4. Przychodni Zdrowia w Pyzdrach.
Dyżur terapeuty uzależnień
W Powiecie Wrzesińskim w 2018 r. kontynuowano działanie bezpłatnego punktu konsultacyjnego terapeuty uzależnień. Punkt ten został
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uruchomiony przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni w roku 2017.
Program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie
W 2018 r. realizowano program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców
przemocy w rodzinie będący zadaniem z zakresu administracji rządowej realizowanym przez powiaty.
Wspieranie podnoszenia kwalifikacji osób pracujących z ofiarami
i sprawcami przemocy (szkolenia, konferencje)
Do udziału w projekcie zostali zaproszeni pracownicy ośrodków pomocy społecznej z terenu powiatu wrzesińskiego:
• Gmina Września — OPS Września — 12 osób,
• Gmina Miłosław — OPS M iłosław —4 osoby,
• Gmina Kołaczkowo — GOPS Kołaczkowo — 3 osoby,
• Gmina Pyzdry — MGOPS Pyzdry — 5 osób.
Działania uwrażliwiające na zjawisko przemocy oraz propagowanie form przeciwdziałania w tym współpraca z mediami, udział
w kampaniach społecznych
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni w 2018 roku kontynuując działania uwrażliwiające na zjawisko przemocy ogłosiło konkurs pod nazwą „W INTERNECIE CZY W REALU NIE LEKCEWAŻ ZŁYCH SYGNAŁÓW". Konkurs skierowany był do młodzieży w wieku 13-18 lat pochodzącej lub uczącej się w powiecie
wrzesińskim.
Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny — udział rodziny w życiu
dziecka — święta, uroczystości związane z ważnymi wydarzeniami
w życiu wychowanków, wizyty w domach rodzinnych, stała współpraca z rodzinami na posiedzeniach zespołów ds. oceny sytuacji
dziecka, udzielana pomoc w zakresie poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i prawno-administracyjnego.
Inwestycje realizowane
w obszarze, którego
dotyczy zadanie (jeżeli
dotyczy) w roku sprawozdawczym

Nie realizowano inwestycji
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Nazwa zadania
Czy dla zadania została
opracowana polityka
/strategia/program
Jednostki organizacyjne
powiatu/samorządy
realizujące zadanie

Najważniejsze informacj e dotyczące realizacji
zadania w 2018 r.

Wspieranie osób niepełnosprawnych
Powiatowy program działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami na lata 2014-2018, przyjęty uchwałą nr 251/XL/2014 Rady
Powiatu we Wrześni z dnia 29 kwietnia 2014 r.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni,
Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni,
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wrześni,
Szkoły,
Starostwo Powiatowe we Wrześni,
gminy powiatu wrzesińskiego,
1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie było współorganizatorem
konferencji „Usłysz świat" mającej na celu zwiększenie świadomości i poszerzenie wiedzy na temat leczenia niedosłuchów (udział
wzięło 60 osób).
2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni w ramach projektu „Jesteśmy aktywni" współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej zorganizowało:
a) warsztaty dla osób niepełnosprawnych (udział wzięło 136
osób),
b) szkolenia dla osób niepełnosprawnych (udział wzięły 64
osoby),
c) trzymiesięczne staże dla 70 osób niepełnosprawnych.
3. Kursy realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni.

Inwestycje realizowane
w obszarze, którego
dotyczy zadanie (jeżeli
dotyczy) w roku sprawozdawczym.

Nie realizowano inwestycji

Nazwa zadania

Transport zbiorowy, drogi publiczne i komunikacja

Czy dla zadania została
opracowana polityka
/strategia/program

Podstawowe założenia znajdują się w „Strategii Rozwoju Powiatu
Wrzesińskiego na lata 2014 — 2020" przyjętej uchwałą Nr 36/VI/2015
Rady Powiatu we Wrześni z dnia 21.05.2015 r., zmienionej uchwałą
Nr 118/XIX/2016 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 02.06.2016 r.
Cel strategiczny — Poprawa dostępności komunikacyjnej poprzez
wspieranie budowy i modernizacji infrastruktury drogowej na terenie
powiatu (na koniec 2018 roku zmodernizowanych 7,508 km dróg)
oraz remont i budowę infrastruktury okołodrogowej, w tym
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chodników i ścieżek pieszo-rowerowych (na koniec 2018 roku wybudowanych 875 mb chodników i 352 mb ścieżek).
Cel strategiczny — Bieżąca obsługa spraw i wniosków składanych
przez klientów w związku z realizacja zadań z zakresu komunikacji
(w tym: rejestracja, wyrejestrowania, uprawnienia, Stacje Kontroli Pojazdów, Ośrodki Szkolenia Kierowców).
Komórki organizacyjne
starostwa realizujące
zadanie

Wydział Komunikacji, Dróg i Transportu
Referat Dróg Powiatowych
1. Transport zbiorowy
Na dzień 31.12.2018 r. powiat wydał 12 zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych osób w krajowym transporcie drogowym — dotyczy firmy PKS Gniezno sp. z o.o. oraz 3 zezwolenia
na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych osób — dotyczy 2 firm: WPKS Września sp. z o.o. i PKS Gniezno sp. z o.o.

Najważniejsze informacje dotyczące realizacji
zadania w 2018 r.

2. Drogi publiczne
1) Zasoby majątkowe: sprzęt do utrzymania dróg — remonter,
skrapiarka, ścinarka poboczy, kosiarka bijakowa samochód
ciężarowy, dostawczy i osobowy, dwa ciągniki rolnicze, dwie
przyczepy;
2) Zasoby finansowe wykorzystane w roku 2018: 14.874.872,14
zł, z czego 2.379.027,42 zł stanowiły wydatki bieżące,
a 12.495.844,72 zł to wydatki inwestycyjne;
3) Łączna długość dróg powiatowych na koniec 2018 roku —
320,509 km (288,779 lcm o nawierzchni bitumicznej, z czego
28,1% w dobrym stanie technicznym, 27,7% w przeciętnym,
a 44,2% w złym stanie technicznym);
4) Zadania administracyjne:
a) rozpatrywanie zgłoszeń dotyczących utrzymania dróg powiatowych — 85 spraw,
b) wydawanie zezwoleń na lokalizację zjazdów — 41 decyzji,
c) wydawanie zezwoleń na lokalizację urządzeń technicznych
— 120 decyzji,
d) uzgadnianie warunków zabudowy i lokalizacji inwestycji
celu publicznego — 154 sprawy,
e) uzgodnienia skrzyżowań dróg powiatowych z innym drogami — 15 spraw,
f) wydawanie zezwoleń na prowadzenie robót w pasie drogowym — 97 decyzji,
g) wydawanie zezwoleń na umieszczanie urządzeń w pasie
drogowym — 159 decyzji,
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h) wydawanie zezwoleń na umieszczenie reklam i innych
obiektów — 20 decyzji,
i) wydawanie zezwoleń na przejazdy pojazdów nienormatywnych — 20 zezwoleń,
j) wydawanie zezwoleń i opinii na prowadzenie imprez sportowych i plenerowych — 26 spraw,
k) prowadzenie spraw w zakresie odszkodowań za szkody powstałe na drogach powiatowych — 32 sprawy,
1) zatwierdzanie projektów zmiany organizacji ruchu — 144
sprawy (96 zmiany czasowe oraz 48 zmiany stałe),
m) opiniowanie geometrii dróg w projektach budowlanych —
23 opinie,
n) regulacja gruntów zajętych pod drogi powiatowe — 83
sprawy,
o) prowadzenie spraw związanych z przejazdami kolejowymi
— 13 spraw,
p) prowadzenie spraw związanych z windykacją należności —
3 sprawy,
ci) prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem zieleni —50
spraw;
5) Zadania związane z utrzymaniem dróg (łącznie 151 spraw):
a) zakup materiałów do utrzymania dróg (znaki, grysy, emulsja, paliwo),
b) zakup usług remontowych (remonty dróg, chodników,
przepustów, mostów i inne),
c) zakup usług pozostałych (zima, równanie dróg, obsługa
promu, usuwanie drzew i krzewów, frezowanie pni, utrzymanie rowów i poboczy, koszenie, sprzątanie dróg, nasadzenia),
d) przygotowywanie dokumentacji przetargowych do 18 postępowań przetargowych.
3. Komunikacja
1) Zasoby majątkowe: sprzęt będący własnością Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych i Administracji (komputery zintegrowane ze systemem: Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców), system kolejkowy;
2) Zasoby finansowe wydatkowane na zakup druków komunikacyjnych: 824.960,00 zł;
3) Zadania administracyjne (realizacja: decyzje, wnioski, kontrole):
a) rejestracja stała i czasowa — 28.904 sprawy,
b) rejestracja tymczasowa (próbna) — 579 spraw,
c) rejestracja badawcza (VW) — 653 sprawy,
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Inwestycje realizowane
w obszarze, którego
dotyczy zadanie (jeżeli
dotyczy) w roku sprawozdawczym.

d) zaświadczenia, zajęcia komornicze, zastawy rejestrowe
i skarbowe — 322 sprawy,
e) wtórniki dokumentów komunikacyjnych — 425 spraw,
f) zezwolenia na nabicie numerów — 20 spraw,
g) zatrzymanie druków komunikacyjnych — 675 spraw,
h) zgłoszenia zbycia — 7.576 spraw,
i) wyrejestrowania (w tym: demontaż, wywóz za granicę, kradzież) — 1.995 spraw,
j) potwierdzenia danych do urzędów — 4.136 spraw,
k) Stacje Kontroli Pojazdów (w tym: zmiana danych, rejestry,
diagności, kontrole) — 20 spraw,
1) wydawanie uprawnień (w tym: wymiana, Profil kandydata
na kierowcę, kwalifikacje, międzynarodowe dokumenty) —
1.959 spraw,
m) cofanie, zatrzymanie, skierowanie na badania i kursy kierowcy, żądania akt lub ich wysyłka — 11.231 spraw,
n) Ośrodki Szkolenia Kierowców (w tym: kontrole, zmiana
danych, rejestry, instruktorzy, wykładowcy) — 130 spraw,
o) holowanie i parkowanie pojazdów —4 sprawy,
p) umowy, porozumienia, procedury przetargowe, zapytania
ofertowe —4 postępowania administracyjne
1. Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2162P Witkowo — granica powiatu — Września w m. Września (ul. Witkowska i Szosa
Witkowska).
2. Przebudowa drogi powiatowej nr 3015P w m. Pyzdry ul. Szybska.
3. Przebudowa drogi powiatowej nr 2932P Mała Górka — Targowa
Górka.
4. Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2906P Mikuszewo — gr.
powiatu — Pogorze lica.
5. Przebudowa drogi powiatowej nr 2159P w m. Nowy Folwark.
6. Przebudowa drogi powiatowej nr 2913P w m. Gorzyce.
7. Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2919P Grabowo Królewskie — Zieliniec.
8. Przebudowa drogi powiatowej nr 3666P w m. Pałczyn.
9. Przebudowa drogi powiatowej Kołaczkowo — Łagiewki.
10.Przebudowa drogi powiatowej nr 2933P — budowa chodnika w m.
Stępocin.
11.Przebudowa drogi powiatowej nr 2907P — budowa chodnika w m.
Orzechowo (ul. Szkolna).
12.Przebudowa drogi powiatowej nr 2918P — budowa chodnika w m.
Krzywa Góra.
13.Przebudowa drogi powiatowej nr 2905P — budowa chodnika w m.
Czeszewo (ul. Leśna).
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14.Przebudowa drogi powiatowej na 2162P na odcinku Gutowo Małe
— Grzybowo — budowa ciągu pieszo rowerowego.
15.Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2947P w m. Marzenin —
wykonanie dokumentacji.
16.Przebudowa drogi powiatowej nr 3667P — budowa chodnika
w m. Miłosław ul. Dworcowa — wykonanie dokumentacji.

Nazwa zadania

Kultura oraz ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
Dla zadania ochrona zabytków i opieka nad zabytkami został opracowany Powiatowy Program Opieki nad Zabytkami Powiatu Wrzesińskiego na lata 2018-2021 przyjęty uchwałą nr 302/XLV11/2018
Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 12.09.2018 r.

Czy dla zadania została
opracowana polityka
/strategia/program

Podstawowe założenia programu:
1. Prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich i budowlanych.
2. Udzielanie na wniosek zainteresowanych podmiotów dotacji celowych na sfinansowanie lub dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub budowlanych.
3. Ustanawianie, na wniosek Wielkopolskiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków, społecznych opiekunów zabytków.
4. Wydawanie, na wniosek Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, decyzji o zabezpieczeniu obiektów zabytkowych zagrożonych zniszczeniem lub uszkodzeniem.
5. Umieszczanie na obiekcie zabytkowym nieruchomym wpisanym
do rejestru zabytków znaku informującego o tym, iż obiekt ten
podlega ochronie.
6. Wspieranie na wniosek zainteresowanych podmiotów przedsięwzięć samorządów gminnych związanych z rozwojem infrastruktury turystycznej.
7. Współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz
ochrony zasobów kulturowych i przyrodniczych oraz rozwoju turystyki w powiecie wrzesińskim.
8. Upowszechnianie wiedzy o zasobach kulturowych i przyrodniczych powiatu oraz jego walorach turystycznych na stronie internetowej powiatu oraz innych dostępnych środkach masowego
przekazu.

Dla zadania kultura obowiązuje „Strategia Rozwoju Powiatu Wrzesińskiego na lata 2014-2020" przyjęta uchwałą nr 36/VI/2015 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 21 maja 2015 r., zmieniona uchwałą nr
118/XIX/2016 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 2 czerwca 2016 r.
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CEL STRATEGICZNY V. ROZWÓJ KULTURY, SPORTU, TURYSTYKI I REKREACJI.
Podstawowe założenia:
CEL OPERACYJNY: Rozwój infrastruktury kulturalnej.
I. Utworzenie Powiatowego Centrum Kultury na terenie powiatu.
2. Rozwój i promocja oferty kulturalnej na terenie powiatu.
3. Inicjowanie imprez kulturalnych organizowanych na terenie
powiatu, w tym o znaczeniu ponadregionalnym.
4. Rozwój patronatu Starostwa Powiatowego we Wrześni w zakresie kultury.
5. Zwiększenie liczby zadań zlecanych organizacjom pozarządowym w zakresie kultury, sportu i rekreacji.
Komórki organizacyjne
starostwa realizujące
zadanie

Wydział Promocji i Kultury

Najważniejsze informacje dotyczące realizacji
zadania w 2018 r.

Budżet na zadanie ochrona zabytków i opieka nad zabytkami:
92.000,00 zł.
Realizacja zadania ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w 2018
r.:
1. Opracowanie i przyjęcie „Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Wrzesińskiego na lata 2018-2021".
2. Rozpatrywanie wniosków o przyznanie dofinansowania prac konserwatorskich, restauratorskich lub budowlanych — w 2018 roku
sześć dotacji na łączną kwotę 90.000,00 zł:
a) Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Grabowie Królewskim - prace konserwatorskie przy
obrazie Serca Jezusa i rama w ołtarzu głównym kościoła parafialnego (10.000,00 zł),
b) Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Węgierkach - renowacja okna witrażowego w kościele
parafialnym (10.000,00 zł),
c) Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia Najświętszej Maryi
Panny w Pyzdrach - prace budowlane przy XIV-wiecznym kościele pofranciszkańskim pw. Ścięcia Głowy św. Jana Chrzciciela w Pyzdrach (20.000,00 zł),
d) Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Andrzeja Apostoła w Nekli
- prace konserwatorskie zespołu witraży kościoła parafialnego
(10.000,00 zł),
e) Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Krzyża we Wrześni - prace
konserwatorskie polichromii ścian i stropu kościoła
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parafialnego oraz retabulum ołtarza głównego i ołtarzy bocznych pw. św. Rocha i św. Rozalii (20.000,00 zł),
O Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Michała Archanioła w Targowej Górce - remont dachu kościoła (20 000,00 zł).
3. Prowadzenie listy społecznych opiekunów zabytków, współpraca
z Wielkopolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków oraz
Społecznymi Opiekunami Zabytków.
4. Współpraca z organami samorządowymi, stowarzyszeniami oraz
organizacjami pozarządowymi działającymi w sektorach edukacji
oraz kultury i sztuki (m.in. poprzez dofinansowania w ramach
otwartego konkursu ofert).
5. Wydawanie niekomercyjnych, niskonakładowych wydawnictw
popularyzujących wiedzę o zasobach kulturowych i przyrodniczych powiatu (mapa turystyczna powiatu wrzesińskiego); dofinansowywanie wydawnictw promujących dziedzictwo powiatu
(wydanie we współpracy z Biblioteką Publiczną Miasta i Gminy
Września publikacji „200 lat powiatu wrzesińskiego. Historia
i współczesność"), współpraca z organizacjami działającymi
na rzecz promocji regionu w tym zakresie.

Budżet na zadanie kultura: 495.835,00 zł.
Realizacja zadania kultura w 2018 r.:
I. Udzielanie patronatu Starosty Wrzesińskiego nad wydarzeniami
kulturalnymi (m.in. Święto Teatru na Prowincji, Festiwal Piosenki Miłosnej, 75. rocznica zrzutu broni i sprzętu dla oddziałów
AK w Wielkopolsce).
2. Organizacja projektu „Znaleźć wspólny język dzięki wspólnej historii — warsztaty dla Aktywnych Seniorów z partnerskich powiatów Wrzesińskiego i WolfenbUttel".
3. Realizacja innych zadań związanych ze współpracą międzynarodową.
4. Mecenat nad działalnością kulturalną (m.in. wsparcie zespołu
folklorystycznego Ziemia Wrzesińska, Grupy Regionalnej Powiatu Wrzesińskiego, chórów Camerata i Gama, współorganizacja koncertu „Zapytaj o Nią").
5. Organizacja imprez kulturalnych, uroczystości i obchodów stałych (m.in. koncerty kolęd i pastorałek, Kaziuki Wileńskie, Dzień
Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, rocznica zakończenia II wojny
światowej, Dożynki Powiatowe, akcja „Jestem patriotą", spotkanie literackie z laureatem Nagrody Kościelskich, koncerty na Powiatowej Scenie Kultury ZAMKOWA) oraz jednorazowych
(m.in. 100. rocznica powstania wielkopolskiego, sesja
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Inwestycje realizowane
w obszarze, którego
dotyczy zadanie (jeżeli
dotyczy) w roku sprawozdawczym

Nazwa zadania

popularnonaukowa „Powiat wrzesiński w powstaniu wielkopolskim", koncert świąteczny „Raduj się świecie", odsłonięcie tablicy na budynku Starostwa Powiatowego z okazji rocznicy wybuchu II wojny światowej).
Działania związane z modernizacją kościoła poewangelickiego w Miłosławiu — Powiatową Sceną Kultury „Zamkowa", są realizowane
we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi starostwa — zakończenie remontu polegającego na modernizacji sieci elektrycznej
zakrystii i nawy głównej, montażu systemu wystawienniczego oraz zaadaptowaniu zakrystii na garderobę, zakup krzeseł.

Kultura fizyczna i turystyka
Dla zadania turystyka obowiązuje „Strategia Rozwoju Powiatu Wrzesińskiego na lata 2014-2020" przyjęta uchwałą nr 36NI/2015 Rady
Powiatu we Wrześni z dnia 21 maja 2015 r., zmieniona uchwałą nr
118/XIX/2016 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 2 czerwca 2016 r.
CEL STRATEGICZNY V. ROZWÓJ KULTURY, SPORTU, TURYSTYKI I REKREACJI.

Czy dla zadania została
opracowana polityka
/strategia/program

Komórki organizacyjne
starostwa/jednostki
organizacyjne powiatu
realizujące zadanie

Najważniejsze informacje dotyczące realizacji
zadania w 2018 r.

Podstawowe założenia:
Rozwój infrastruktury oraz spójnej oferty turystycznej:
1. Rozwój i modernizacja szlaków turystycznych.
2. Wspieranie rozwoju infrastruktury turystycznej i wypoczynkowej.
3. Utworzenie punktu informacji turystycznej.
4. Wspieranie, inicjowanie działań dla powstania produktów lokalnych i turystycznych.
Program Rozwoju i Wsparcia Sportu w Powiecie Wrzesińskim,
przyjęty uchwałą nr 218/XXXV/20 13 Rady Powiatu we Wrześni
z dnia 28 listopada 2013 r.
Wydział Promocji i Kultury
Wydział Edukacji i Kultury Fizycznej,
Liceum Ogólnokształcące we Wrześni,
Zespół Szkół Politechnicznych we Wrześni,
Zespół Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni,
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni,
Zespół Szkół Specjalnych we Wrześni
Budżet na zadanie turystyka: 1.956,00 zł (Szlak Piastowski) — wydanie
mapy turystycznej powiatu i przygotowanie materiałów promocyjnych ujęte w budżecie na zadanie promocja powiatu.
Realizacja zadania turystyka w 2018 r.:
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I. Przygotowanie, publikacja i rozpowszechnianie zaktualizowanej
mapy turystycznej powiatu wrzesińskiego.
2. Wspieranie organizacji imprez o charakterze rekreacyjno-turystycznym m.in. poprzez przekazywanie materiałów promocyjnych.
3. Realizacja zadań z zakresu wspólnej koordynacji Szlaku Piastowskiego (m.in. współorganizacja szkolenia z zakresu turystyki
„Media społecznościowe i technologie informatyczne na Szlaku
Piastowskim").
4. Wspieranie lokalnych przedsięwzięć o charakterze turystycznym
(m.in. poprzez zgłaszanie obiektów do konkursu UMWW na najlepszy obiekt turystyki na obszarach wiejskich w Wielkopolsce).
Zadaniem powiatu jest upowszechnianie kultury fizycznej dzieci
i młodzieży.
Zadania zrealizowane w 2018 r.:
1.Granty sportowe — 98 umów, realizowanych w miesiącach I-VI
oraz IX-XII 2018 roku, łączny koszt: 109.585,00 zł.
2. Stypendia za wybitne osiągnięcia sportowe oraz nagrody za osiągnięcia w działalności sportowej — 130 osób, łączny koszt:
46.600,00 zł.
3. Imprezy sportowe:
• XX Wyścig Kolarski o Puchar Ryszarda Szurkowskiego i Powiatowy Rajd Rowerowy, łączny koszt: 69.915,00 zł, w tym
44.200,00 zł pozyskane od sponsora.
• IV Bieg im. Bohaterów Powstania Wielkopolskiego — impreza
cykliczna, łączny koszt: 21.046,00 zł, w tym 5.000,00 zł uzyskane z dotacji od Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Wielkopolskiego.
• „Lato w Relaxie" (baseny w Orzechowie, czynne latem).

Inwestycje realizowane
w obszarze, którego
dotyczy zadanie (jeżeli
dotyczy) w roku sprawozdawczym

Szkoty realizują zadanie poprzez realizację podstawy programowej.
1. Szatnia na medal — kwota 270.136,00 zł, w tym 100.000,00 zł uzyskane z dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.
2. Modernizacja sali sportowej przy Zespół Szkół Technicznych
i Ogólnokształcących we Wrześni — 59.997,45 zł
3. Rozpoczęto budowę hali sportowej przy Zespole Szkół Politechnicznych.
Termin zakończenia inwestycji: 15.08.2019 r.
Planowany całkowity koszt: 11.184.494,39 zł.
4. Remont basenu w Orzechowie.
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Nazwa zadania
Czy dla zadania została
opracowana polityka
/strategia/program
Komórki organizacyjne
starostwa realizujące
zadanie

Geodezja, kartografia i kataster
Częściowo zadania_wskazane są w Strategii Rozwoju Powiatu Wrzesińskiego na lata 2014-2020.
Referat — Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej

Najważniejsze informacje dotyczące realizacji
zadania w 2018 r.

Wydane decyzje — 5.
Narady koordynacyjne — 607.
Zmiany/wnioski/pisma dotyczące ewidencji gruntów i budynków —
9.404.
Zgłoszenia prac geodezyjnych — 2.915.
Udostępnianie zasobu geodezyjnego i kartograficznego — 1.886.
Przyjmowanie do zasobu geodezyjnego i kartograficznego — 2.883.

Inwestycje realizowane
w obszarze, którego
dotyczy zadanie (jeżeli
dotyczy) w roku sprawozdawczym

Dokumentacja stanowiąca powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny została przetworzona do postaci cyfrowej dla całego terenu
gminy Września oraz dla całej gminy Pyzdry, a także dla 11 obrębów
gminy Nekla.

Nazwa zadania

Gospodarka nieruchomościami

Czy dla zadania została
opracowana polityka
/strategia/program
Komórki organizacyjne
starostwa realizujące
zadanie

Najważniejsze informacje dotyczące realizacji
zadania w 2018 r.

Dla zadania nie została opracowana polityka/strategia czy program

Wydział Geodezji, Kartografii i Nieruchomości
Budżet w 2018 roku:
1) Skarb Państwa:
a) wydatki: 98.012,62 zł
b)dochody: 1.334.791,86 zł
2) Powiat:
a) wydatki: 61.103,33 zł
b)dochody: 108.550,92 zł
Ilość pism/spraw przychodzących do Wydziału - 2.383 szt.
Ilość pism/spraw wychodzących z Wydziału - 3.950 szt.
Ilość spraw wszczętych:
-Skarb Państwa: 1.131,
-Powiat: 113.
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SKARB PAŃ STWA
1.Powierzchnia zasobu nieruchomości: 495 ha.
2. Sprzedaż nieruchomości:
- sprzedaż 2 nieruchomości Skarbu Państwa - dochód: 160.912,96
zł.
3. Użytkowanie wieczyste:
- 307 działek o łącznej powierzchni 97,6194 ha oddanych w odpłatne użytkowanie wieczyste,
-397 działek o łącznej powierzchni 195,2074 ha oddanych w nieodpłatne użytkowanie wieczyste,
- 645 użytkowników wieczystych,
- dochód: 1.036.539,27 zł.
4. Ilość wydanych decyzji (w ramach realizacji zadań zleconych
z administracji rządowej): 294 szt.
POWIAT
1.Łączna powierzchnia zasobu nieruchomości: 307,0113 ha.
2. Powierzchnia dróg powiatowych o uregulowanym stanie prawnym: 252,8480 ha.
3. Powierzchnia zasobu nieruchomości będących w posiadaniu jednostek organizacyjnych powiatu: 15,1986 ha.
4. Sprzedaż nieruchomości:
- sprzedaż 10 działek oraz 2 wyodrębnionych lokali mieszkalnych,
- dochód: 1 931 510,00 zł netto.
5. Użytkowanie wieczyste:
- 3 działki będące własnością Gminy Września w użytkowaniu
wieczystym Powiatu Wrzesińskiego,
- udział 1/8 w działce nr 1515/5 o powierzchni 0,0643 ha oddany
w odpłatne użytkowanie wieczyste,
- 1 użytkownik wieczysty,
- dochód: 382,39 zł.
Inwestycje realizowane
w obszarze, którego
dotyczy zadanie (jeżeli
dotyczy) w roku sprawozdawczym

Nie realizowano inwestycji

Nazwa zadania

Administracja architektoniczno-budowlana

Czy dla zadania została
opracowana polityka
/strategia/program

Dla zadania nie została opracowana polityka/strategia czy program
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Komórki organizacyjne
starostwa realizujące
zadanie

Wydział Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa

Najważniejsze informacje dotyczące realizacji
zadania w 2018 r.

1) wydano 1139 pozwoleń na budowę,
2) przyjęto 533 zgłoszeń robót budowlanych,
3) uzgodniono lokalizację inwestycji celu publicznego oraz projekty
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego — 44
sprawy,
4) udzielono zgodę na odstępstwo od warunków technicznych — 8
spraw,
5) zaopiniowano wnioski w zakresie budowy dróg publicznych — 15
spraw,
6) wydano 90 zaświadczeń o samodzielności lokali,
7) udzielono odpowiedzi na wnioski z zakresu informacji publicznej
oraz przygotowano wyjaśnienia z zakresu spraw prowadzonych
przez Wydział — 114.

Inwestycje realizowane
w obszarze, którego
dotyczy zadanie (jeżeli
dotyczy) w roku sprawozdawczym

Nie realizowano inwestycji

Nazwa zadania
Czy dla zadania została
opracowana polityka
/strategia/progr
, am
Komórki organizacyjne
starostwa realizujące
zadanie
Najważniejsze informacje dotyczące realizacji
zadania w 2018 r.
Inwestycje realizowane
w obszarze, którego
dotyczy zadanie (jeżeli
dotyczy) w roku sprawozdawczym

Gospodarka wodna
Dla zadania nie została opracowana polityka/strategia czy program

Referat Środowiska i Rolnictwa
Wraz z wejściem w życie ustawy Prawo wodne z dnia 20.07.2017 r.,
tj. od 1.01.2018 r. kompetencje z zakresu pozwoleń wodnoprawnych
przejęło Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Nie realizowano inwestycji

Nazwa zadania

Ochrona środowiska i przyrody

Czy dla zadania została
opracowana polityka
/strategia/program

Program ochrony środowiska dla Powiatu Wrzesińskiego na lata
2017-2020, przyjęty uchwałą nr 253/XXXIX/2017 Rady Powiatu
Wrzesińskiego z dnia 28 grudnia 2017 r.
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Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z obszaru powiatu wrzesińskiego na lata 2013-2032, przyjęty uchwałą
nr 222/XXXV/2013 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 28 listopada
2013 r., zmieniony uchwałą nr 252/XL/2014 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 29 kwietnia 2014 r.
Komórki organizacyjne
starostwa realizujące
zadanie

Referat Środowiska i Rolnictwa
Geolog Powiatowy

Najważniejsze informacje dotyczące realizacji
zadania w 2018 r.

1) w ramach programu usuwania azbestu zrealizowano 269 wniosków oraz zutylizowano 594 Mg odpadu,
2) w ramach prowadzonej edukacji ekologicznej:
a)współorganizowano obchody Dnia Ziemi oraz Światowy Dzień
Ochrony Środowiska,
b) przeprowadzono zbiórkę makulatury oraz akcję „Drzewko
za elektrośmieci",
c) zorganizowano wystąpienia proekologiczne podczas Targów
Rolnicza Jesień,
d) przeprowadzono konkursy ekologiczne,
3) na podstawie ustawy o ochronie przyrody wydano 87 zezwoleń
na wycinkę drzew oraz prowadzono rejestr zwierząt podlegających
ograniczeniom na podstawie przepisów UE,
4) w zakresie emisji do środowiska:
a) przyjęto zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne — 30 spraw,
b) wydano pozwolenia na wytwarzanie odpadów oraz na emisję
pyłów i gazów do powietrza — 14 postępowań,
c) ustalano dopuszczalny poziom hałasu — 3 postępowania,
d) prowadzono 2 sprawy w zakresie handlu uprawnieniami
do emisji,
5) wydano decyzje na gospodarowanie odpadami — 15 postępowań,
6) opiniowano programy ochrony powietrza,
7) w ramach powyższych zadań udzielono informacji publicznej oraz
informacji o środowisku — 34 wnioski,
8) z zakresu spraw wynikających z ustawy Prawo geologiczne i górnicze:
a) zatwierdzono projekty prac hydrogeologicznych i przyjęto dokumentację hydrogeologiczną — 6 postępowań,
b) zatwierdzono projekty prac geologiczno-inżynierskich i przyjęto dokumentacje geologiczno-inżynierskie —9 postępowań,
c) uzgodniono lokalizacje inwestycji — 3 sprawy,
d) ustalano zasoby złóż i wydano koncesje — 5 spraw,
e) przyjęto informacje do archiwum geologicznego —45 spraw.
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Inwestycje realizowane
w obszarze, którego
dotyczy zadanie (jeżeli
dotyczy) w roku sprawozdawczym

Nie realizowano inwestycji

Nazwa zadania

Rolnictwo, leśnictwo i rybactwo śródlądowe

Czy dla zadania została
opracowana polityka
/strategia/program
Komórki organizacyjne
starostwa realizujące
zadanie

Program ochrony środowiska dla Powiatu Wrzesińskiego na lata
2017-2020, przyjęty uchwałą nr 253/XXXIX/2017 Rady Powiatu
Wrzesińskiego z dnia 28 grudnia 2017 r.

Najważniejsze informa..
cje dotyczące realizacji
zadania w 2018 r.

Referat Środowiska i Rolnictwa
ROLNICTWO
1) W zakresie funkcjonowania spółek wodnych:
a) udzielono dotacji na bieżące utrzymanie urządzeń wodnych,
b) ustalono nowe zasady udzielania dotacji na bieżące utrzymanie
urządzeń wodnych na rok 2019,
c) sprawowano nadzór nad działalnością spółek w zakresie podejmowanych uchwał,
— łącznie 12 spraw,
2) Zakupiono i przekazano kołom pszczelarskim węzę pszczelą
na rozwój rodzin pszczelich,
3) Prowadzono postępowania w zakresie ustalenia kierunków rekultywacji oraz zatwierdzono rekultywację terenów niekorzystnie
przekształconych w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej - 3,
4) W zakresie ochrony gruntów rolnych uzgadniano projekty decyzji
o warunkach zabudowy oraz przeprowadzono postępowania związane z wyłączeniem gruntów z produkcji rolniczej — 615.
LEŚNICTWO I ŁOWIECTWO
1) W ramach nadzoru nad lasami prywatnymi oraz z zakresu zadań
wynikających z prawa łowieckiego przeprowadzono 38 postępowań oraz realizowano zadania związane z nawałnicą w roku 2017
— 65 spraw,
2) przekazywano ekwiwalenty wypłacane z tytułu zalesienia gruntów
rolnych,
3) wydano 791 zaświadczeń ustalających czy działki ewidencyjne
znajdują się w uproszczonych planach urządzania lasu.
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RYBACTWO ŚRÓDLĄDOWE
3) Współpracowano ze Społeczną Strażą Rybacką w zakresie realizowanych przez Straż zadań oraz wydano 130 kart wędkarskich.
Inwestycje realizowane
w obszarze, którego
dotyczy zadanie (jeżeli
dotyczy) w roku sprawozdawczym

Nie realizowano inwestycji

Nazwa zadania

Porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli

Czy dla zadania została
opracowana polityka
/strategia/program

Powiatowy program zapobiegania przestępczości oraz ochrony
bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego w powiecie
wrzesińskim, przyjęty uchwałą nr 65/XI/2003 Rady Powiatu we
Wrześni z dnia 28 sierpnia 2003 r.

Komórki organizacyjne
starostwa realizujące
zadanie

Referat Bezpieczeństwa, przy współpracy służb, inspekcji i straży

Najważniejsze informacje dotyczące realizacji
zadania w 2018 r.

1.Współorganizowano z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni narady i warsztaty szkoleniowe, Turniej Wiedzy
Pożarniczej Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych oraz obchody
Powiatowego Dnia Strażaka. Wspólnie z Komendą Powiatową Policji we Wrześni współorganizowano w powiecie debaty społeczne
celem rozpoznania zagrożeń jak również inne akcje prewencyjnoszkoleniowe skierowane do dzieci i młodzieży.
2. Partycypowano w kosztach utrzymania monitoringu wizyjnego
miasta Września.
3. Zakupiono smycze i klipsy odblaskowe, które rozdawane są mieszkańcom powiatu podczas planowanych wspólnych akcji z Policją
i Strażą Pożarną.
4. W roku 2018 odbyły się 2 posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa
i Porządku podczas których omówiono bieżące sprawy związane
z utrzymaniem porządku i bezpieczeństwa na terenie powiatu.
Ogólny koszt poniesionych wydatków wymienionych w poz. 1-4:
57.351,92 zł

Inwestycje realizowane
w obszarze, którego
dotyczy zadanie (jeżeli
dotyczy) w roku sprawozdawczym

Nie realizowano inwestycji
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Nazwa zadania

Czy dla zadania została
opracowana polityka
/strategia/program
Komórki organizacyjne
starostwa realizujące
zadanie

Najważniejsze informacj e dotyczące realizacji
zadania w 2018 r.

Ochrona przeciwpowodziowa, w tym wyposażenie i utrzymanie
powiatowego magazynu przeciwpowodziowego, przeciwpożarowa
i zapobieganie innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska
Zadanie to realizowane jest między innymi w oparciu o Powiatowy
Plan Zarządzania Kryzysowego Powiatu Wrzesińskiego, przyjęty
Zarządzeniem nr 23/2018 Starosty Wrzesińskiego z dnia 25 października 2018 r.
Referat Bezpieczeństwa
1.Poszerzono zasoby powiatowego magazynu przeciwpowodziowego
(zakup 5 tys. worków przeciwpowodziowych oraz 36 szt. różnej
wielkości plandek ochronnych).
2. Opłacono abonament usługi powiatowego systemu ostrzegania
i alarmowania ludności BLISKO SISMS.
3. Udział w wojewódzkich treningach systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania jako proces stałego szkolenia.
Ogólny koszt poniesionych wydatków wymienionych w poz. 1-5:
24.972,24 zł

Inwestycje realizowane
w obszarze, którego
dotyczy zadanie (jeżeli
dotyczy) w roku sprawozdawczym

Nie realizowano inwestycji

Nazwa zadania

Przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego rynku
pracy

Czy dla zadania została
opracowana polityka
/strategia/program

Strategia rozwoju powiatu wrzesińskiego na lata 2014-2020, przyjęta uchwałą nr 36NI/2015 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 21 maja
2015 r., zmieniona uchwałą nr 118/XIX/2016 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 2 czerwca 2016 r.

Jednostki organizacyjne
powiatu realizujące
zadanie

Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni

Najważniejsze informacje dotyczące realizacji
zadania w 2018 r.

Na realizację programów przeciwdziałania bezrobociu PUP we Wrześni w 2018 r. przeznaczył kwotę 5.442.231,07 zł, w tym:
a) środki Funduszu Pracy 2.639.496,26 zł,
b) środki z Europejskiego Funduszu Społecznego 2.802.734,81 zł.

str. 69

W wyniku działań podejmowanych na rzecz osób bezrobotnych
w 2018 r. Powiatowy Urząd Pracy zaktywizował 732 osoby:
a) prace interwencyjne — 17 osób,
b) prace społecznie użyteczne — 22 osoby,
c) roboty publiczne —38 osób,
d) staże — 337 osób,
e) szkolenia — 82 osoby,
f) bony szkoleniowe — 10 osób,
g) bony na zasiedlenie — 4 osoby,
h) dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej — 80 osób,
i) refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska
pracy, w 2018 r. 13 stanowisk pracy, na które zostało skierowanych 13 osób. W celu uzupełnienia stanowisk pracy w ramach refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy w 2018 r. zostały
skierowane 24 osoby,
j) refundacja części kosztów zatrudnienia skierowanego bezrobotnego do 30 roku życia - program „Praca dla Młodych" — 82 osoby.
Ponadto 23 osoby zostały zaktywizowane w 2018 r. w celu uzupełnienia stanowiska pracy.
Inwestycje realizowane
w obszarze, którego
dotyczy zadanie (-leżeli
dotyczy) w roku sprawozdawczym

Nie realizowano inwestycji

Nazwa zadania

Ochrony praw konsumenta

Czy dla zadania została
opracowana polityka
/strategia/program
Komórki organizacyjne
starostwa realizujące
zadanie

Dla zadania nie została opracowana polityka/strategia czy program

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Najważniejsze informacje dotyczące realizacji
zadania w 2018 r.

- udzielono 2.589 porad konsumentów,
- przygotowano 40 pozwów i innych pism procesowych,
- przygotowano i opublikowano 20 artykułów w Przeglądzie Powiatowym o problematyce konsumenckiej.

Inwestycje realizowane
w obszarze, którego dotyczy zadanie (jeżeli dotyczy) w roku sprawozdawczym

Nie realizowano inwestycji
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Nazwa zadania
Czy dla zadania została
opracowana polityka
/strategia/program
Komórki organizacyjne
starostwa realizujące
zadanie

Nieodpłatna pomoc prawna i edukacja prawna
Dla zadania nie została opracowana polityka/strategia czy program

Wydział Organizacyjny
Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy
prawnej oraz edukacji prawnej powiat wrzesiński, w okresie od 2
stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., realizował zadanie zlecone
z zakresu administracji rządowej, w porozumieniu z gminami Miłosław i Września, w trzech punktach:
a) Miłosławiu, w budynku Miłosławskiego Centrum Kultury,
b) Wrześni, w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Słowackiego,
c) Wrześni, w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
przy ul. Wojska Polskiego.
Każdy z ww. punktów był czynny przez cały rok, od poniedziałku
do piątku, przez cztery godziny dziennie.
W ww. okresie udzielono osobom uprawnionym 1043 porady.

Najważniejsze informacje dotyczące realizacji
zadania w 2018 r.

Inwestycje realizowane
w obszarze, którego
dotyczy zadanie (jeżeli
dotyczy) w roku sprawozdawczym

Ustawa zakładała, że w 2018 r. nieodpłatna pomoc prawna przysługiwała:
a) młodzieży do 26 roku życia,
b)osobom, które ukończyły 65 lat,
c) osobom, którym w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie
się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane
świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy
społecznej i wobec których w tym okresie nie wydano decyzji
o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia,
d)osobom posiadającym ważną Kartę Dużej Rodziny,
e) kombatantom oraz osobom będącym ofiarami represji wojennych
i okresu powojennego,
f) weteranom,
g)osobom zagrożonym lub poszkodowanym katastrofą naturalną,
klęską żywiołową lub awarią techniczną,
h)kobietom w ciąży.

Nie realizowano inwestycji
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Nazwa zadania

Utrzymanie powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych

Czy dla zadania została
opracowana polityka
/strategia/program

Dla zadania nie została opracowana polityka/strategia czy program

Jednostki organizacyjne
powiatu/komórki
organizacyjne starostwa
realizujące zadanie

Dom Pomocy Społecznej we Wrześni,
Liceum Ogólnokształcące we Wrześni,
Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie,
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wrześni,
Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni,
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni wraz ze Środowiskowym Domem Samopomocy w Gozdowie oraz Środowiskowym
Domem Samopomocy w Pietrzykowie,
Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni,
Rodzinny Dom Dziecka w Pyzdrach,
Zespół Szkół Politechnicznych we Wrześni,
Zespół Szkół Specjalnych we Wrześni,
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni,
Zespół Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni,
Referat Gospodarczy starostwa
Koszty utrzymania obiektów w roku 2018:
Dom Pomocy Społecznej we Wrześni
1.Energia elektryczna: 38.178,80 zł
2. Energia ciepina: 41.938,90 zł
3. Zużycie wody i odprowadzenie ścieków: 22.087,26 zł
4. Telefony, Internet: 1.714,39 zł
5. Wywóz śmieci: 8.690,04 zł
6. Ubezpieczenie mienia: 2.384,80 zł

Najważniejsze informacje dotyczące realizacji
zadania w 2018 r.

Liceum Ogólnoksztalcące we Wrześni
I. Energia elektryczna: 20.331,70 zł
2. Gaz ziemny: 140.924,69 zł
3. Zużycie wody i odprowadzenie ścieków: 20.455,48 zł
4. Telefony, Internet: 6.172,32 zł
5. Wywóz śmieci: 5.478,63 zł
6. Ubezpieczenie mienia: 3.372,95 zł
Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie
I. Energia elektryczna: 29.403,49 zł
2. Węgiel: 33.390,07 zł
3. Zużycie wody i odprowadzenie ścieków: 9.568,00 zł
4. Telefony, Internet: 2.639,59 zł
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5. Wywóz śmieci: 6.584,79 zł
6. Ubezpieczenie mienia: 1.674,78 zł
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wrześni
- ul. Wojska Polskiego 1 62-300 Września
koszty poniesione od 01.01.2018 do 31.08.2018
I. Woda: 1.302,10 zł
2. Energia ciepina: 8.517,03 zł
3. Energia elektryczna: 1.470,67 zł
4. Wywóz nieczystości: 1.342,44 zł
5. Telefon, Internet: 2.190,47 zł
6. Ubezpieczenie mienia: 679,31 zł
- ul Leśna 10. 62-300 Września
koszty poniesione od 01.09.2018 do 31.12.2018
1.Energia elektryczna: 3.415,22 zł
2. Woda: 577,22 zł
3. Wywóz nieczystości: 807,30 zł
4. Telefon, Internet: 1.168,56 zł
Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni z budynkiem Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii
w Grzymysławicach
I. Energia elektryczna: 30.951,66 zł
2. C.o.: 83.472,17z1
3. Woda: 7.299,52z1
4. Gaz: 8.728,50z1
5. Ubezpieczenie mienia: 3.983,19 zł
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni
I. energia elektryczna: 12.732,53 zł
2. energia ciepina: 36.734,59 zł
3. woda: 5.347,27 zł
4. wywóz nieczystości: 2.868,21 zł
5. telefony: 4.190,61 zł
6. ubezpieczenie mienia: 3.266,60 zł
Środowiskowy Dom Samopomocy w Gozdowie
1.energia elektryczna: 6.544,26 zł
2. woda: 1.350,78 zł
3. wywóz nieczystości: 816,75 zł
4. telefony: 761,68 zł
5. ubezpieczenie mienia: 371,44 zł
Środowiskowy Dom Samopomocy w Pietrzykowie
1.energia elektryczna: 5.707,72 zł
2. woda: 748,70 zł
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3.wywóz nieczystości: 564,00 zł
4.telefony: 2.293,38 zł
5.ubezpieczenie mienia: 443,81 zł
6.opłata za czynsz: 1.254,60 zł
Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni
1. Energia elektryczna: 24.447,91 zł
2. Centralne ogrzewanie: 19.397,97 zł
3. Zużycie wody i odprowadzenie ścieków: 2.678,98 zł
4. Telefony, Internet: 13.333,85 zł
5. Wywóz śmieci: 2.817,30 zł
6. Ubezpieczenie mienia: 2.750,63 zł
Rodzinny Dom Dziecka w Pyzdrach
I. energia elektryczna: 3.850,33 zł
2.woda: 768,49 zł
3.opłata za ścieki: 1.078,57 zł
4.telefony: 944,31 zł
5.ubezpieczenie mienia: 86,18 zł
6.opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 759,00 zł
Zespół Szkół Politechnicznych we Wrześni
1.Energia elektryczna: 72.539,91 zł
2.Energia ciepina: 168.256,93 zł
3.Woda: 4.039,12 zł
4. Wywóz śmieci: 12.310,51 zł
5.Odprowadzanie ścieków: 7.477,68 zł
6.Ubezpieczenie mienia: 8.515,62 zł
Zespół Szkół Specjalnych we Wrześni
Budynek ul. Batorego 8:
koszty poniesione od 01.01.2018 do 31.08.2018
1.Centralne ogrzewanie: 40.758,45 zł
2. Energia elektryczna: 3.904,67 zł
3.Woda: 5.409,01 zł
4. Wywóz nieczystości: 5.397,04 zł
5.Internet, telefon: 2.370,75 zł
6.Ubezpieczenie mienia: 11.850,95 zł
Budynek ul. Leśna 10:
koszty poniesione od 01.09.2018 do 31.12.2018
1.Energia elektryczna: 16.761,86 zł
2. Woda: 5.808,48 zł
3.Wywóz nieczystości: 3.474,64 zł
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4. Internet, telefon: 2.517,60 zł
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni
1.Energia elektryczna: 94.285,26 zł
2. Woda i ścieki: 63.117,07 zł
3. Wywóz śmieci: 18.951,39 zł
4. Telefony i internet: 12.235,81 zł
5. Gaz: 226.312,12 zł
6. Ubezpieczenie mienia: 14.467,01 zł
Zespół Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni
1.Opłata za czynsz (budynek w Pyzdrach): 12.239,88 zł
2. Zakup usług telekomunikacyjnych: 5.987,88 zł
3. Zakup wody, ciepła, energii elektrycznej: 213.247,62 zł
4. Zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości, odprowadzenie
ścieków): 15.796,73 zł
5. Ubezpieczenia mienia: 4.562,78 zł
MIENIE POWIATOWE
Starostwo Powiatowe we Wrześni
1.Energia elektryczna: 90.920,93 zł
2. Energia ciepina: 44.255,14 zł
3. Zużycie wody i odprowadzenie ścieków: 7.524,26 zł
4. Telefony, Internet: 42.881,76 zł
5. Wywóz śmieci: 7.694,53 zł
6. Ubezpieczenie mienia: 57.639,52 zł
Budynek przy ul. 3 Maja 3 we Wrześni
1.Energia elektryczna: 5.374,66 zł
2. Energia ciepina: 26.780,03 zł
3. Zużycie wody i odprowadzenie ścieków: 9.364,52 zł
4. Czynności pomiarowo-rozliczeniowe C.O.: 865,86 zł
5. Opłata za śmieci: 3.540,00 zł
Budynek przy ul. 3 Maja 12 we Wrześni
1. Energia elektryczna: 1.077,61 zł
2. Energia ciepina: 9.212,64 zł
3. Zużycie wody i odprowadzenie ścieków: 2.042,54 zł
Budynek przy ul. Gnieźnieńskiej 29 we Wrześni
1.Energia elektryczna: 816,08 zł
2. Gaz: 9.635,90 zł
3. Zużycie wody i odprowadzenie ścieków: 2.070,29 zł
4. Serwis i obsługa kotłowni gazowych: 4.620,00 zł
5. Opłata za śmieci: 480,00 zł
Budynek przy ul. Kaliskiej 1 we Wrześni (pomieszczenia wykorzystywane przez Referat Dróg Powiatowych starostwa)
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1. Energia elektryczna: 8.267,53 zł
2. Zużycie wody i odprowadzenie ścieków: 459,95 zł
Budynek oficyny w Kołaczkowie

1.Energia elektryczna - 972,67 zł
Powiatowa Scena Kultury Zamkowa w Miłosławiu

I. Energia elektryczna: 939,91 zł
2.Gaz: 6.350,89 zł
3.Zużycie wody i odprowadzenie ścieków: 39,58 zł
4.Serwis i obsługa kotłowni gazowej: 3.770,00 zł
Ośrodek RELAX w Orzechowie

I. Energia elektryczna: 324,11 zł
2. Wywóz nieczystości stałych: 1.043,28 zł
3. Zakup materiałów do przygotowania ośrodka do sezonu:
14.143.33 zł
4. Badanie wody, wynajem umywalek i inne usługi: 2.089,21 zł
5. Wywóz nieczystości płynnych: 180,00 zł
Hala widowiskowo-sportowa przy ul. Wojska Polskiego we Wrześni (w budowie)

I. Energia elektryczna: 16.483,66 zł
2. Zużycie wody i odprowadzenie ścieków: 33,63 zł
Bursa gimnazjalna przy ul. Słowackiego 11 we Wrześni (w budowie)
I. Energia elektryczna: 3.028,14 zł

2. Zużycie wody i odprowadzenie ścieków: 1.132,00 zł
Archiwum zakładowe przy ul. Wojska Polskiego 2 we Wrześni

1.Energia elektryczna: 470,08 zł
2.Energia ciepina: 2.023,09 zł
Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach (w budowie)

1.Energia elektryczna: 30.900,71 zł
2.Zużycie wody i odprowadzenia ścieków: 982,54 zł
3.Sprzątanie pomieszczeń: 5.767,51 zł
Były budynek Spółdzielni Inwalidów Wiosna Ludów we Wrześni
(w przebudowie — do końca sierpnia 2018 r.)

1.Energia elektryczna: 34.448,77 zł
2.Zużycie wody i odprowadzenia ścieków: 1.007,46 zł
Budynek administracyjny przy ul. Kościuszki 14 (sprzedany)

1. Wywóz nieczystości stałych: 12.383,28 zł
Łączne wydatki na ubezpieczenie mienia wszystkich ww. budynków powiatowych: 14.577,20 zł
BUDYNKI SKARBU PAŃSTWA
Września ul. Kościuszki 14 — stacja transformatorowa

str. 76

Września ul. Kościuszki 14 — budynek poprodukcyjny
Wydatki łącznie — budynki skarbu państwa:
Przeglądy techniczne: 480,00 zł
Ubezpieczenie mienia: 918,00 zł
Energia elektryczna: 149,73 zł
Montaż systemu alarmowego: 750,00 zł
Naprawa instalacji elektrycznej: 375,00 zł
Dom Pomocy Społecznej we Wrześni
1. Modernizacja systemu przeciwpożarowego w Domu Pomocy Społecznej we Wrześni: 14.637,00 zł
2.Modernizacja parteru budynku Domu Pomocy Społecznej we
Wrześni: 44.227,64 zł
Liceum Ogólnokształcące we Wrześni
1.Modernizacja pomieszczeń szkolnych: 127.252,85 zł
2. Zakup wyposażenia: 7.207,00 zł
3. Budowa łącza światłowodowego: 13.470,96 zł

Inwestycje realizowane
w obszarze, którego
dotyczy zadanie (jeżeli
dotyczy) w roku sprawozdawczym

Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni
l. „Budowa Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii
w celu realizacji projektu pn.: Rozwój szkolnictwa zawodowego
na terenie powiatu wrzesińskiego": 29.050.150,87 zł.
2. Przebudowa budynku bursy przy ul. Słowackiego 11 w ramach
projektu pn.: „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego
w celu realizacji projektu pn.: Rozwój szkolnictwa zawodowego
na terenie powiatu wrzesińskiego": 2.178.509,54 zł.
Termin zakończenia inwestycji: 20.05.2019 r.
Planowany całkowity koszt: 5.191 056,06 zł
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni
Remont pomieszczeń: 9.106,88 zł
Środowiskowy Dom Samopomocy w Gozdowie
Malowanie i prace elektryczne: 6.970,40 zł
Środowiskowy Dom Samopomocy w Pietrzykowie
Remont podłóg: 4.000,00 zł
Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni
Malowanie biur z wymianą paneli podłogowych: 2.124,60 zł
Rodzinny Dom Dziecka w Pyzdrach
Remont łazienki: 3.868,65 zł
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Zespół Szkół Politechnicznych we Wrześni
1. Przebudowa układu rozdzielaczy instalacji grzewczej c.o.:
30.627,00 zł
2. Modernizacja pomieszczeń szkolnych: 147.608,66 zł
3. Zakup drukarki 3D: 13.437,75 zł
Zespół Szkół Specjalnych we Wrześni i Poradnia Psychologiczno
— Pedagogiczna we Wrześni
„Termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego mieszczącego się we Wrześni przy ul. Leśnej 10 na cele
związane z edukacją publiczną oraz pomocą społeczną":
5.700.005,17 zł
Zespół Szkół Specjalnych we Wrześni
Zakup autobusu w ramach projektu „Sprawny dojazd = szersze horyzonty" wartość samochodu 295 077,00 zł, w tym poniesiona z budżetu powiatu 122 327,00 zł, dofinansowanie z PFRON —
172 750,00 zł
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni
1.Wykonanie sieci internetowej: 299.535,72 zł
2. Wymiana ogrodzenia szkoły: 66.809,43 zł
3. Modernizacja konstrukcji stalowej dachu sali gimnastycznej:
208.731,00 zł
4. Malowanie sali gimnastycznej: 59.997,45 zł
S. Zakup zestawów komputerowych do prowadzenia dziennika elektronicznego: 49.750,00 zł
6. Zakup kosiarki samojezdnej: 14.543,32 zł
7. Zakup szafek ubraniowo - szatniowych do obiektu „Szatnia
na medal": 7.601,93 zł
Zespół Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni
1.Remont pomieszczeń szkolnych: 23.624 zł
2. Remont korytarzy na parterze i I piętrze z wymianą instalacji elektrycznej: 180.083,20 zł
3. Wykonanie wyjścia ewakuacyjnego w szkole: 27.602,00 zł
MIENIE POWIATOWE
Starostwo Powiatowe we Wrześni
Konserwacje i remonty bieżące: 32.968,40 zł
Budynek przy ul. 3 Maja 3 we Wrześni
Konserwacje i remonty bieżące: 3.496,97 zł
Budynek przy ul. 3 Maja 12 we Wrześni
Konserwacje i remonty bieżące: 4.063,37 zł
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Budynek przy ul. Gnieźnieńskiej 29 we Wrześni
Konserwacje i remonty bieżące: 7.016,80 zł
Budynek przy ul. Kaliskiej 1 we Wrześni (pomieszczenia wykorzystywane przez Referat Dróg Powiatowych starostwa)
Konserwacje i remonty bieżące: 2.573,14 zł
Powiatowa Scena Kultury Zamkowa w Miłosławiu
Konserwacje i remonty bieżące oraz naprawa dachu: 27.106,15 zł
Ośrodek RELAX w Orzechowie
Konserwacje i remonty bieżące: 1.548,00 zł

Nazwa zadania
Czy dla zadania została
opracowana polityka
/strategia/program
Komórki organizacyjne
starostwa realizujące
zadanie

Najważniejsze informacje dotyczące realizacji
zadania w 2018 r.

Inwestycje realizowane
w obszarze, którego
dotyczy zadanie (jeżeli
dotyczy) w roku sprawozdawczym

Nazwa zadania
Czy dla zadania została
opracowana polityka
/strategia/program

Obronność
1.Plan szkolenia obronnego powiatu wrzesińskiego na 2018 rok.
2. Program szkolenia obronnego powiatu wrzesińskiego na lata 20172019.
Referat Bezpieczeństwa
1.Szkolenie pracowników starostw powiatowych, urzędów gmin oraz
przedstawicieli Komend Powiatowych Policji i Komend Powiatowych
Państwowych Straży Pożarnych w zakresie realizacji wybranych zagadnień obronnych.
2. Udział w wojewódzkich treningach Stałego Dyżuru jako proces stalego szkolenia.
3. W dniach 1-23 marca 2018 r. przeprowadzono kwalifikację wojskową dla 450 osób.
4. Na bieżąco realizowano zadania związane z ochroną informacji niejawnych zgodnie z wymogami ustawy o ochronie informacji niejawnych oraz stosownych rozporządzeń wydanych do ustawy.

Nie realizowano inwestycji

Promocja powiatu
Dla zadania promocja powiatu nie została opracowana konkretna polityka/strategia/program.
Zadanie jest jednak zawarte w „Strategii Rozwoju Powiatu Wrzesińskiego na lata 2014-2020" przyjętej uchwałą nr 36M/2015 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia „Strategii rozwoju powiatu wrzesińskiego na lata 2014-2020", zmienionej
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uchwałą nr 118/XIX/2016 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia
2 czerwca 2016 r. zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia „Strategii
rozwoju powiatu wrzesińskiego na lata 2014-2020".
W załączniku nr 2 do powyższej strategii „Planowane zadania do realizacji w okresie 2014-2020" pojawiają się następujące zadania z zakresu promocji:
1.Wydanie nowych materiałów informacyjno-promocyjnych (map,
przewodników, folderów itp.)
2. Kontynuowanie działań z zakresu promocji na terenie powiatu.
3. Utworzenie Powiatowego Centrum Promocji i Kultury.
4. Wypracowanie i promocja produktów lokalnych.
Komórki organizacyjne
starostwa realizujące
zadanie

Wydział Promocji i Kultury

Najważniejsze informacje dotyczące realizacji
zadania w2018 r.

Budżet na zadanie promocja powiatu: 389.598,00 zł
Realizacja zadania promocja powiatu w 2018 r.:
1. Opracowywanie, wydawanie i rozpowszechnianie Biuletynu Informacyjnego Powiatu Wrzesińskiego Przegląd Powiatowy.
2. Prowadzenie i bieżąca aktualizacja strony internetowej powiatu,
profilu Facebook i Instagram.
3. Przygotowywanie i rozsyłanie serwisu informacyjnego dla mediów.
4. Realizacja Kroniki Filmowej i Radiowej Powiatu Wrzesińskiego
we współpracy z TV Gniezno i Radiem Września.
5. Opracowanie, publikacja i rozpowszechnianie wydawnictw promujących powiat wrzesiński (mapa turystyczna powiatu, kalendarz powiatowy).
6. Projektowanie, zamawianie i rozpowszechnianie materiałów promujących powiat wrzesiński. Materiały zostały wykorzystane
podczas własnych akcji promocyjnych powiatu lub przekazane
innym podmiotom organizującym różnego rodzaju wydarzenia,
szczególnie o zasięgu ponadpowiatowym.
7. Organizacja własnych akcji promocyjnych powiatu (m.in. nowa
impreza Niedziela z Powiatem, a także Rolnicza Jesień, Dzień
Dziecka, Mikołajki) oraz udział w obcych wydarzeniach promocyjnych.
8. Organizacja eliminacji powiatowych Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym.
9. Współpraca z lokalnymi producentami i promocja ich wyrobów
podczas organizowanych przez powiat imprez o charakterze kulturalnym (np. Dożynki Powiatowe) oraz promocyjnym (np. Targi
Rolnicza Jesień).
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Inwestycje realizowane
w obszarze, którego
dotyczy zadanie (jeżeli
dotyczy) w roku sprawozdawczym

Nazwa zadania

Czy dla zadania została
opracowana polityka
/strategia/program

Komórki organizacyjne
starostwa realizujące
zadanie

Najważniejsze informacje dotyczące realizacji
zadania w 2018 r.

Nie realizowano inwestycji

Współpraca i działalności na rzecz organizacji pozarządowych
oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Odniesienia do realizacji zadań znajdują się w Strategii Rozwoju Powiatu Wrzesińskiego na lata 2014-2020 oraz Programie współpracy powiatu wrzesińskiego z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o dzialalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 r. uchwalonym
przez Radę Powiatu Wrzesińskiego (uchwała nr 228/XXXVII/2017
z dnia 8 listopada 2017 r.)
Referat Spraw Społecznych i Zdrowia
Program współpracy Powiatu Wrzesińskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2018 przyjęty uchwałą nr 228/XXXVII/2017 Rady
Powiatu Wrzesińskiego z dnia 8 listopada 2017 roku.
W Programie określono działania podejmowane w celu rozwoju zakresu i form współpracy powiatu wrzesińskiego z organizacjami pozarządowymi wzmacniającej rozwój społeczeństwa obywatelskiego
poprzez budowanie i umacnianie partnerstwa pomiędzy powiatem
wrzesińskim a organizacjami pozarządowymi. Ponadto wskazano
główne zasady i formy współpracy samorządu powiatowego z organizacjami pozarządowymi, szczegółowe cele oraz katalog priorytetowych zadań publicznych realizowanych przy współudziale organizacji
pozarządowych.
Współdziałanie powiatu wrzesińskiego z organizacjami pozarządowymi obejmowało współpracę o charakterze finansowym i pozafinansowym.
Uwzględniając określone w Programie priorytetowe zadania publiczne, Zarząd Powiatu Wrzesińskiego ogłosił cztery otwarte konkursy ofert:
1) I konkurs — na powierzenie realizacji zadania publicznego polegającego na prowadzeniu punktu nieodpłatnej pomocy prawnej
na obszarze powiatu wrzesińskiego w 2018 roku,
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2) Il konkurs — na powierzenie realizacji zadania publicznego powiatu wrzesińskiego pn. „Organizacja i realizacja zawodów sportowych na szczeblu powiatowym w ramach rozgrywek szkolnych
w 2018 roku",
3) III konkurs — na zlecanie realizacji zadań publicznych powiatu
wrzesińskiego w 2018 roku,
4)1V konkurs — na zlecanie realizacji zadań publicznych powiatu
wrzesińskiego w 2018 roku.
Organizacje miały możliwość składać oferty na realizacje zadań publicznych w następujących obszarach:
1)kultura, sztuka i ochrona tradycji,
2) edukacja dzieci i młodzieży poprzez realizację projektów edukacyjnych,
3) organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży z powiatu wrzesińskiego,
4) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,
5) ratownictwo i ochrona ludności,
6) ochrona i promocja zdrowia,
7) pomoc społeczna, w tym działalność na rzecz rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej,
8) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
9) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym,
10)nieodpłatna pomoc prawna.
Zarząd Powiatu Wrzesińskiego, po zapoznaniu się z opiniami komisji
konkursowej, przyznał środki budżetowe na zlecanie realizacji zadań
publicznych w łącznej kwocie 214.140,88 zł. Zawarto 50 umów dotacyjnych.
Przewidziana w Programie współpraca pozafinansowa była realizowana w następujących formach:
a) wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności (regularny mailing oraz publikacje na stronie internetowej powiatu wrzesińskiego),
b) promowanie i prezentowanie działalności organizacji pozarządowych, zwłaszcza na stronie internetowej powiatu wrzesińskiego
oraz biuletynie „Przegląd Powiatowy",
c) umożliwianie nawiązywania kontaktów i współpracy organizacji
pozarządowych w skali lokalnej oraz regionalnej,
d) inicjowanie bądź współorganizowanie szkoleń i spotkań informacyjnych dla przedstawicieli organizacji pozarządowych:
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• 25 kwietnia 2018 r. spotkanie informacyjno-szkoleniowe dla
przedstawicieli organizacji pozarządowych dot. realizacji umów
dotacyjnych,
• 29 maja 2018 r. spotkanie szkoleniowe dotyczące RODO w organizacjach pozarządowych,
• 18 grudnia 2018 r. spotkanie podsumowujące realizację zadań publicznych powiatu wrzesińskiego przez organizacje pozarządowe
w 2018 r.,
e) tworzenie w miarę potrzeb wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych z przedstawicieli organizacji
pozarządowych oraz przedstawicieli właściwych organów powiatu
wrzesińskiego,
f) przesyłanie drogą elektroniczną oraz publikowanie na stronie internetowej powiatu wrzesińskiego (www.wrzesnia.powiat.p1) informacji o działaniach i wydarzeniach istotnych dla organizacji pozarządowych (kontynuowana jest współpraca z portalem
www.ngo.p1),
g) przekazywanie informacji o konkursach grantowych ogłoszonych
przez inne podmioty, m.in. administrację publiczną, organizacje
pozarządowe.
Inwestycje realizowane
w obszarze, którego
dotyczy zadanie (jeżeli
dotyczy) w roku sprawozdawczym

Nie realizowano inwestycji
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