
Sprawozdanie z wykonania Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu 

Wrzesińskiego na lata 2004-2006 do 30 września 2005 r.

Niniejsze  sprawozdanie  stanowi  analizę  stanu  zaawansowania  Planu  Rozwoju 

Lokalnego  i  jego  zgodności  z  postawionymi  założeniami.  Jego  istotą  jest  wyciągnięcie 

wniosków z tego co zostało i nie zostało zrobione w celu dokonania oceny stopnia realizacji 

Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Wrzesińskiego na lata 2004-2006. 

Rozdział  III  Planu  Rozwoju  Lokalnego  wyznacza  kierunki  rozwoju  Powiatu 

Wrzesińskiego w ramach pięciu priorytetów:

Priorytet 1

Rozbudowa i przebudowa infrastruktury drogowej

W  zakresie  infrastruktury  drogowej  zaplanowano  wykonanie  następujących  robót 

drogowych:

- przebudowa odcinka drogi powiatowej Bierzglinek - Gozdowo

- przebudowa drogi powiatowej Kołaczkowo - Wszembórz

- przebudowa odcinka drogi powiatowej w m. Szczodrzejewo

- przebudowa drogi powiatowej Targowa Górka – Mała Górka

- budowa drogi Tarnowa – Spławie - Nowa Wieś Podgórna

Realizacja ww. tematów przedstawia poniższa tabela*:

Nazwa drogi Projekt budowlany Zgłoszenie przebudowy
przebudowa odcinka drogi 

powiatowej nr 32 455 (2948P) 

Bierzglinek - Gozdowo

02.06.2004r. 04.11.2004r.

przebudowa drogi powiatowej nr 

32 525 (2910P) Kołaczkowo - 

Wszembórz

10.01.2005r. 20.02.2005r.

przebudowa odcinka drogi 

powiatowej nr 32 528 (2905P) w 

Szczodrzejewie

10.01.2005r. 07.03.2005

przebudowa drogi powiatowej 

Targowa Górka – Mała Górka

Realizacja w latach następnych Realizacja w latach następnych

budowa drogi Tarnowa – Spławie - Realizacja w latach następnych Realizacja w latach następnych
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Nowa Wieś Podgórna
* na podstawie danych z PZD we Wrześni

Aktualnie  oczekujemy na  ogłoszenie  naboru  wniosków aplikacyjnych przez  Urząd 

Marszałkowski w Poznaniu. W związku z tym realizacja projektów: „Przebudowa odcinka 

drogi powiatowej nr 32 455 (2948P) Bierzglinek-Gozdowo”, „Przebudowa drogi powiatowej 

nr  32 525  (2910P)  Kołaczkowo-Wszembórz”,  „Przebudowa  odcinka  drogi  powiatowej  nr 

32 528 (2905P) w Szczodrzejewie” rozpocznie się w 2006r. (po uprzednim przyjęciu projektu 

przez Regionalny Komitet Sterujący do dofinansowania)

Priorytet 2 

Rozbudowa i modernizacja infrastruktury społecznej

W  zakresie  infrastruktury  edukacyjnej  przeprowadzono  następujące  inwestycje, 

których  celem  jest  podniesienie  jakości  kształcenia,  poprawa  dostępu  do  edukacji  oraz 

wyrównanie  szans  edukacyjnych  młodzieży  zwłaszcza  z  terenów  wiejskich.  Wartość 

przedmiotowych inwestycji przedstawia poniższa tabela: 

L.p. Szkoła / adres inwestycja / remont szacunkowy 
koszt/zł

rok 
rozpoczęcia
inwestycji/ 
remontu

1.

 
wymiana stolarki okiennej w starym 
budynku 116 300 2005

 remont dachu z rynnami i opierzeniem 72 700  2005

 ocieplenie wraz z elewacją 195 000  2005
Zespół Szkół 
Politechnicznych wymiana instalacji c.o. 40 000  2006

ul. Wojska Polskiego 1
modernizacja sal lekcyjnych 
(pomieszczeń, korytarzy) 105 000  2006

62-300 Września
założenie nowych terenów zielonych, 
uzup. istniejących terenów zielonych 50 000  2006

 

modernizacja infrastruktury sportowej
dokończenie nowego budynku 
dydaktycznego
zakup wyposażenia do nowego budynku 
dydaktycznego

budowa windy

budowa kotłowni gazowej

zakup kserokopiarki

zakup komputerów wraz z 
oprogramowaniem

150 000

1 101 504

131 747

166 100

680 000

4000

35 000

 2006

2004

2004

2004/2005

2006

2005

2005
  Razem 2 847 351  
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2.

 
remont szatni, klatki schodowej, podłóg, 
korytarzy, toalet (budynek nr 1) 113 000  2006

 
adaptacja szatni na toalety z kabinami 
natryskowymi 50 000  2006

Zespół Szkół 
Zawodowych nr 2 wymiana okien (budynek nr 1) 140 000  2005/2006

ul. Koszarowa 12
modernizacja sali gimnastycznej (budynek 
nr 2) 20 000  2006

62-300 Września
położenie całego pokrycia dachowego 
(budynek nr 1) 585 000  2005

 

wykonanie ogrodzenia szkoły, 
zabezpieczenia, poprawa nawierzchni 
drogi

naprawa elewacji

naprawa dachu

135 000

50 000

17 514

 
2006

2006

2004

  Razem 1 110 514  

3.

 remont dachu i odgromnika 7 500  2006

Zespół Szkół Specjalnych
remont łazienek I i II piętro ze 
stanowiskiem dla niepełnosprawnych 22 000  2006

ul. Batorego 8 malowanie sal lekcyjnych i korytarzy 25 000  2005/2006

62-300 Września

wymiana instalacji c.o., założenie 
termoregulatorów

wymiana podłóg (II piętro)

57 500  

48 000

 2006

2006

  Razem 160 000
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4.

 
wymiana okien w budynku szkoły i sali 
gimnastycznej 292 241

 
2004/2005

 
ocieplenie dachu (główny budynek, sala 
gimnastyczna, łącznik) 118 000  2005

 położenie tynków zewnętrznych 634 500  2005

Liceum Ogólnokształcące
zakup węzła kompaktowego c.o. i 
wymiana zaworów 254 000  2005

62-300 Września

adaptacja strychu na salę multimedialną z 
przeznaczeniem na prowadzenie lekcji + 
wyposażenie: projektor multimedialny, 15 
stanowisk uczniowskich itp.) 200 000  2006

 

modernizacja infrastruktury sportowej 
(pokrycie sztuczną nawierzchnią boiska do 
piłki ręcznej i nożnej, remont kortu 
tenisowego, wymiana sprzętu w siłowni) 160 000  2006

 

modernizacja sal lekcyjnych (wymiana 
oświetlenia, urządzenie laboratorium 
języków obcych, zakup nowych stolików i 
krzeseł dla 6 sal lekcyjnych) 90 000  2006

 modernizacja pomieszczeń administr. 25 000  2006
adaptacja pomieszczeń na sanitariaty

10 000 2006
cyklinowanie i malowanie parkietów (aula 
+ 6 klas)

60 000 2006
instalacja mechanicznych zasłon w auli 
szkolnej, przebudowa widowni na sali 
gimnastycznej

45 000 2006

wymiana pokrycia dachowego 248 350 2004

Malowanie sali lekcyjnej, korytarza i 
klatki schodowej w głównym budynku 20 000 2005

Razem 2 157 091

4



5.

 

 ocieplenie szczytów (budynek B + 
internat)

docieplenie ścian szkoły

25 998

9927

 2005

2005
Zespół Szkół 
Technicznych i

 budowa kotłowni gazowej w budynku 
ZST i O 247 466  2005

Ogólnokształcących  wymiana okien (sala gimnastyczna) 53 079  2004

ul. Kaliska 2 a
 instalacja płytek, osprzętu i wentylacji 
(kuchnia) 76 931  2005

62-300 Września
 remont i modernizacja sanitariatów (ul. 
Gnieźnieńska 28) 70 000  2006
remont dachu na budynku sali 
gimnastycznej 61 128 2004
wymiana okien w dalszej części sali 
gimnastycznej 51 152 2005
naprawa instalacji elektrycznej w sali 
gimnastycznej 25 793 2004

 

 remont dachu – budynek szkoły

 remont dachu – budynek internatu

97 463

36 563

 2005

2005

 Razem 755 500  

Ogółem:    7 030 456  

W zakresie  pomocy społecznej  –  zwiększenia  dostępu do  usług  w zakresie  opieki 

socjalnej  i  rehabilitacji  osób  niepełnosprawnych  a  także  zapewnienia  pomocy  socjalnej  i 

medycznej rodzinom oraz osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, realizowane są 

zadania  wynikające  z  „Powiatowej  Strategii  Rozwiązywania  Problemów  Społecznych  w 

Powiecie Wrzesińskim na lata 2004-2015”, która została przyjęta Uchwałą  nr 157/XXV/2004 

Rady Powiatu we Wrześni dnia 28.12.2004r. Należą do nich:

-  utworzenie  Środowiskowego  Domu Samopomocy  w Pietrzykowie.  Środowiskowy Dom 

Samopomocy rozpoczął działalność 4 kwietnia 2005r., a uroczyste otwarcie nastąpiło w dniu 

11  maja  2005r.  Środowiskowy  Dom  Samopomocy  działa  w  strukturach  Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni, finansowany jest ze środków przekazywanych przez 

Wielkopolski Urząd Wojewódzki. Uczestnikami jest 20 osób ( 16 mężczyzn i 4 kobiety), w 

tym  1  osoba  z  zaburzeniami  psychicznymi,  1  osoba  z  zaburzeniami  psychicznymi  i 

niepełnosprawna intelektualnie, 18 osób niepełnosprawnych intelektualnie. Wiek uczestników 

waha się od 19 do 86 lat. 

Planuje się otwarcie drugiej filii  ŚDS w budynku Domu Pomocy Społecznej we Wrześni, 

również dla 20 uczestników.
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- remont Domu Pomocy Społecznej we Wrześni. W I półroczu 2005r. został przeprowadzony 

remont  pomieszczeń  znajdujących  się  na  strychu  budynku  będącego  siedzibą  DPS. 

Pomieszczenia  zostały  zaadoptowane na  biura  dla   kadry  zatrudnionej  w Domu Pomocy 

Społecznej.  Obecnie  trwa  remont  pomieszczeń  w  piwnicy  budynku,  gdzie  będą  się 

znajdowały  sale  rehabilitacyjna  i  terapeutyczna.  Ponadto  w  piwnicy  budynku  zostało 

zagospodarowane pomieszczenie na pralnię dla mieszkańców DPS.

Dzięki  temu  zwolnione  zostaną  pomieszczenia  na  parterze  budynku,  w  których 

planowane jest uruchomienie Środowiskowego Domu Samopomocy dla 20 osób. 

Na  parterze  budynku  działa  świetlica  środowiskowa  dla  osób  starszych  i 

niepełnosprawnych, finansowana przez Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrześni.

- zagospodarowanie Pałacu w Zielińcu – Wielkopolskie Centrum Pomocy Bliźniemu Monar 

Markot. W dniu 12 kwietnia 2005 roku Rada Powiatu we Wrześni podjęła Uchwałę w sprawie 

użyczenia  nieruchomości  położonej  w  Zielińcu  zespół  pałacowo-parkowy).  Biorącym  w 

używanie  będzie  Wielkopolskie  Centrum  Pomocy  Bliźniemu  MONAR-MARKOT. 

Nieruchomość  zostanie  przystosowana  do  realizacji  zadań  w  zakresie  profilaktyki  i 

propagowania zdrowego stylu życia oraz związanych z pomocą rodzinom i osobom w trudnej 

sytuacji  życiowej  oraz  z  aktywizacją  osób  pozostających  bez  pracy  i  zagrożonych 

zwolnieniem  z  pracy.  Obecnie  sprawa  jest  na  etapie  podpisywania  umowy  pomiędzy 

Powiatem Wrzesińskim a Wielkopolskim Centrum Pomocy Bliźniemu Monar Markot.

- poradnictwo rodzinne. Poradnictwo Rodzinne prowadzone jest na terenie 4 gmin: Września, 

Nekla,  Pyzdry,  Miłosław.  Na  terenie  gminy  Kołaczkowo  poradnictwo  dla  społeczności 

lokalnej  udzielane  jest  przez  specjalistów  Ośrodka  Wspomagania  Dziecka  i  Rodziny 

w Kołaczkowie.  Porad  udzielają  psycholog  i  prawnik  (w  Pyzdrach  w  I  półroczu  2005r. 

również pedagog), na terenie każdej gminy 1 raz w tygodniu, przez 2 godziny. 

O działalności Poradnictwa zostały poinformowane wszystkie Ośrodki Pomocy Społecznej 

w powiecie, Sąd Rejonowy we Wrześni, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wrześni, 

Komenda Powiatowa Policji. Oprócz tego zamieszczano kilkakrotnie informację w lokalnej 

prasie oraz przekazano informację do szkół.

Zakres  udzielanych porad  jest  bardzo  szeroki  i obejmuje  różnorakie  problemy,  np. 

przy sformułowaniu pozwu o alimenty i  rozwód, wyjaśnienie  znaczenia pisma sądowego, 

sprawy  majątkowe,  sprawy  karne,  uregulowanie  kontaktów  z  dziećmi,  informacja 

o przysługujących uprawnieniach i sytuacji prawnej, informacja o postępowaniu w sprawie 
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ubezwłasnowolnienia, zdobycie umiejętności prawidłowego komunikowania, pomoc osobom 

z  problemami:  emocjonalnymi,  wychowawczymi  z dziećmi,  małżeńskimi,  problem 

alkoholowy w rodzinie, pomoc w poradzeniu sobie z depresją i kryzysem psychicznym, itp.

Inwestycje  w zakresie  ochrony zdrowia przedstawia poniższa tabela  (na podstawie 

informacji z SPZOZ):

Lp. Rodzaj inwestycji Koszt szacunkowy Lata Stopień zaawansowania 
realizacji zadania

1. Pracownia tomografii 
komputerowej :
- zakup aparatury
- adaptacja pomieszczeń

1.800.000,00 2005-2007
(ostatnia rata)

Realizacja  Starostwo 
powiatowe-przetarg 
rozstrzygnięty

2. Poprawa jakości i dostępności do 
diagnostyki endoskopowej:
- zakup aparatury i sprzętu 
medycznego

400.000,00 2006 Pozyskanie środków 
finansowych(dotacje 
Ministra Zdrowia, środki 
unijne oraz organ 
założycielski, środki własne)

3. Poprawa dostępności i jakości 
leczenia z udarem mózgu:
- zakup aparatury i sprzętu 
medycznego

355.000,00 2006
sukcesywne 
uzupełnianie 
aparatury i 
sprzętu

Częściowo  zrealizowane, 
zakupiono  większość 
aparatury  i  sprzętu 
medycznego(dotacja, własne 
środki)
Pozyskanie  środków 
finansowych.j.w.  do  dalszej 
realizacji.

4. Poprawa jakości i dostępności 
udzielania świadczonych usług 
na bloku operacyjnym:
- zakup aparatury i sprzętu 
medycznego

723.000,00 2005/2006
sukcesywne 
uzupełnianie 
aparatury i 

sprzętu

Częściowo  zrealizowane, 
zakupiono aparaturę i sprzęt 
medyczny  (dotacja,  własne 
środki)
Pozyskanie  środków 
finansowych j.w. do dalszej 
realizacji.

5. Zakup karetki-ambulansu 
ratunkowego z wyposażeniem 
szt. 2

600.000,00 2005/2006 Zrealizowane częściowo-
jedna karetka jest 
zakupiona(dotacja , organ 
założycielski, środki 
własne), a druga pozyskanie 
środków jak wyżej

6. Sterylizacja:
- zakup aparatury i sprzętu do 
sterylizacji

765.423,00 2006
zakończenie 
inwestycji 

nastąpi w latach 
następnych

Pozyskanie środków 
finansowych j.w.

7. Zakup koncentratora-generatora 
tlenu z siecią 

458.804,00 2005 Zrealizowana
(dotacja Ministra Zdrowia , 

organu założycielskiego, 
środki własne)

8. Projekt modernizacji szpitala, 
dostosowany do Rozporządzenia 
Ministra Zdrowia z dnia 
22.VI.2005r.  w sprawie 
wymagań, jakim powinny 
odpowiadać pod względem 

1.000.000,00 2005/2006
zakończenie 
inwestycji 

nastąpi w latach 
następnych

Pozyskanie środków 
finansowych j.w.
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fachowym i sanitarnym 
pomieszczenia i urządzenia 
zakładu opieki zdrowotnej .

9. Termodernizacja budynku 
szpitala

4.038.800,00
w tym: 889 680 zł – 
organ założycielski i 

PFOŚ;
350 920 zł – SP ZOZ;
1 029 500 zł. – WFOŚ;
1 768 700 zł. - NFOŚ

2005/2006 Jest w trakcie realizacji, 
został rozstrzygnięty 
przetarg na wykonanie tej 
inwestycji (Woj.Fundusz 
Ochrony Środowiska, 
Narodowy Fundusz Ochrony 
Środowiska, Organ 
Założycielski, środki 
własne)

10. Zakup i montaż windy osobowej 
w budynku szpitala

170.000,00 2006
zakończenie 
inwestycji 

nastąpi w latach 
następnych

Pozyskanie środków 
finansowych (środki własne, 
organ założycielski)

11. Rezerwowe ujęcie wody w 
obiekcie(zbiornik retencyjny)

36.200,00 2006
zakończenie 
inwestycji 

nastąpi w latach 
następnych

Pozyskanie środków 
finansowych (dotacje, środki 
własne, organ założycielski) 

12. Zakup łóżek szpitalnych-
rehabilitacyjnych wraz z 
stolikami przyłóżkowymi

280.000,00 2006
zakończenie 
inwestycji 

nastąpi w latach 
następnych

Pozyskanie środków 
finansowych
(środki unijne, organ 
założycielski, środki własne)

Razem: 10.627.227,00

 W zakresie działań zmierzających do poprawy poziomu bezpieczeństwa w Powiecie 

Wrzesińskim trwa  doposażenie  CPR  w  niezbędny  sprzęt  i  oprogramowanie  –  zakupiono 

program  wspomagający  działania  dyspozytorskie  oraz  rozszerzono  moduł  centrali 

telefonicznej o kartę ISDN w celu uruchomienia nr 112. 

Trwa  rozbudowa  i  doposażenie  stanowiska  Powiatowego  Centrum  Zarządzania 

Kryzysowego (PCK) zakupiono telewizor, pamięć przenośną oraz z dotacji budżetu państwa 

planowany jest w tym roku zakup komputera. W przyszłym roku możliwe będzie ponowne 

uzyskanie  dotacji  na  realizację  zadań związanych z  obronnością  kraju  oraz  zarządzaniem 

kryzysowym. W planach przewidziany jest zakup sprzętu łączności (radiotelefony doręczne). 

Na bazie tego stanowiska PCZK utworzono również Stanowisko Kierowania Starosty 

oraz pomieszczenie Stałego Dyżuru (zadania wynikające z regulacji prawych – rozporządzeń 

rady ministrów). 

Rozbudowano również sieć radiotelefoniczną w powiecie  w relacji  urzędy gmin – 

powiat.

Ponadto  na  bieżąco  realizowany  jest  program  zapobiegania  przestępczości  oraz 

porządku  publicznego  i  bezpieczeństwa  obywateli  w  Powiecie  Wrzesińskim  –  działania 
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prewencyjne (przy udziale Komendy Powiatowej Policji opracowano ankietę „Mieszkać w 

Powiecie Wrzesińskim” dla mieszkańców w sprawie uzyskania opinii o stanie bezpieczeństwa 

w powiecie). Analiza odpowiedzi udzielonych na pytania zamieszczone w ankiecie pozwala 

stwierdzić, że (na podstawie materiałów Wydziału Spraw Obywatelskich i Ochrony Zdrowia):

-  poczucie bezpieczeństwa mieszkańców powiatu wrzesińskiego jest  wysokie (ponad 92% 

ankietowanych czuje  się zdecydowanie bezpiecznie).  Jednak taka ogólna opinia o stopniu 

bezpieczeństwa  pogarsza  się  po  przeanalizowaniu  odpowiedzi  respondentów  na  bardziej 

szczegółowe pytania odnoszące się do konkretnych miejsc, takich jak „centrum miasta” czy 

„tereny zielone”.  Wówczas liczba respondentów zadowolonych ze stopnia bezpieczeństwa 

spada poniżej 92%.

- respondenci określili czynniki wywołujące poczucie zagrożenia: nieprzejrzysta zabudowa i 

słabe oświetlenie (78%).

- mieszkańcy obawiają się zachowań agresywnych, szczególnie ze strony „grupek młodzieży 

wulgarnie  wysławiających  się”,  obawiają  się  zaczepek  ze  strony  osób  nadużywających 

alkoholu,  boją  się  masowych  imprez,  w  trakcie  których  i  po  zakończeniu  młodzi  ludzie 

zachowują się „po chamsku”, boją się zastraszania i wyłudzania, np. papierosów, pieniędzy, 

znęcania nad słabszymi, dorośli czują się zastraszani przez osoby młode, wręcz nieletnie.

-  bardzo  pozytywnie  należy  ocenić  wzajemne  zaufanie  sąsiadów,  a  także  gotowość  do 

natychmiastowej reakcji w przypadku sytuacji zagrożenia dotyczącej sąsiada.

-  w  ankiecie  nie  wymieniono  przestępstw,  takich  jak  rozboje,  gwałty  czy  zbrodnie. 

Respondenci wskazywali raczej na takie dokuczliwe formy agresji jak wyzwiska, zaczepki, 

wulgaryzm.

W ramach doskonalenia funkcjonowania krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego 

na obszarze powiatu odbywają się raz w miesiącu ćwiczenia służb ratowniczych. Dodatkowo 

w ramach doposażenia służb ratowniczych zakupiono w 2004 r. jeden zestaw PSP R-1, a w 

roku  bieżącym  samochód  Renault  Mascott  –  lekki  wóz  bojowy  pierwszego  szybkiego 

uderzenia. 

W celach szkoleniowych zakupiono jeden fantom.

Na  wniosek  Stowarzyszenia  Osób  Niedosłyszących  i  Niesłyszących  „Jedność”  w 

Centrum  Powiadamiania  Ratunkowego  we  Wrześni  uruchomiono  usługę  powiadamiania 

alarmowego za pomocą krótkich wiadomości tekstowych tzw. SMS-ów.

W  celu  poprawy  bezpieczeństwa  i  umożliwienia  szybszego  dotarcia  pomocy 

medycznej  do  osób  chorych,  poszkodowanych  w  wypadkach,  zakupiono  trzeci  nowy 

ambulans ratunkowy.
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Priorytet 3

Ochrona środowiska

W zakresie  ochrony  środowiska  –  ograniczania  emisji  zanieczyszczeń  powietrza  i 

poszanowania  energii  wdrażane  są  zintegrowane  systemy  oszczędzania  energii  i  ochrony 

środowiska  poprzez  prace  termomodernizacyjne  w  budynkach  administrowanych  przez 

Starostwo  Powiatowe  we  Wrześni  oraz  budynkach  szkół  ponadgimnazjalnych.  Wykaz 

przedmiotowych prac w roku 2005 przedstawia poniższa tabela*:

Wyszczególnienie Zakres robót Koszt/zł. Lata
Budynek byłego 

biurowca warsztatów ul. 

Wojska Polskiego

-wymiana okien

-remont dachu

66 836,49

17 700

Zrealizowane

Zrealizowane

Budynek byłego internatu 

ul. Wojska Polskiego

-wymiana okien

-remont dachu 

87 931,59

61 600

Zrealizowane

Prace w toku
Budynek Starostwa 

Powiatowego ul. Chopina

dach:

-łącznik, 

-stary budynek)

28 703,26

214 787,20 (wartość 

kosztorysowa)

Zrealizowane

Przetarg w toku

Liceum Ogólnokształcące -wymiana okien

-wymiana dachu na sali 

gimnastycznej

-kotłownia

55 499,03

110 466,55

206 160,25

Zrealizowane

Zrealizowane 

Prace w toku
Zespół Szkół 

Zawodowych nr 2

-wymiana okien 

-remont dachu

103 000,00

559 951,82

Zrealizowane 

Prace w toku
Zespół Szkół 

Politechnicznych

- remont dachu

-wymiana okien

-wykonanie elewacji

53 700,00

93 683,38

194 482,69

Prace w toku

Prace w toku

Prace w toku
Zespół Szkół 

Technicznych i 

Ogólnokształcących

- wymiana okien

- docieplenie szczytów

- remont dachów

- wykonanie kotłowni

51 151,93

35 924,44

-

139 900,00

Zrealizowane

Prace w toku

Przetarg w toku

Prace w toku

Budynek w Zielińcu Remont dachu 29 595,74 Zrealizowane
Nieruchomość Skarbu 

Państwa – ul. 3 maja 3

-wymiana okien w 

szczycie budynku

- docieplenie ściany 

szczytowej 

Łącznie na 

zabezpieczenie budynku 

przeznaczono 45 000

Przetarg w toku

*na podstawie danych z Wydziału Gospodarki Nieruchomościami

1



 W celu wdrożenia nowoczesnego systemu segregacji i unieszkodliwiania odpadów, 

zgodnie z Wojewódzkim, Powiatowym i Gminnym Planem Gospodarki Odpadami, Gmina 

Września  przygotowała  wszelką  dokumentację  niezbędną  do  rozbudowy  składowiska  w 

Bardzie.  Inwestor  (gmina  Września)  –  jest  w  posiadaniu  aktualnej  decyzji  określającej 

warunki lokalizacji budowy całego Zakładu Zagospodarowania odpadów (etap I i II), ponadto 

uzyskała pozwolenie na budowę Zakładu Zagospodarowania Odpadów tylko Etap I (kwatera 

składowiska nr 2a o powierzchni 0,97 ha, zbiornik odcieków i śluza dezynfekcyjna), która 

uprawomocniła się 29 sierpnia 2005r. Inwestor ogłosił przetargu na wyłonienie wykonawcy 

prac określonych w I etapie inwestycji. 

Etap  II  tj.  budowa  drugiej  kwatery  składowiska  nr  2b,hali  sortowniczej  z  wiatą, 

budynku socjalnego, zbiornika wód deszczowych, dróg, placów i ukształtowania terenu, sieci 

zewnętrznej wod.-kan, został zaniechana w wyniku ustaleń z przedstawicielami mieszkańców 

wsi Skotniki. 

W zakresie wspierania programów i działań zmierzających do zwiększenia lesistości 

powiatu oraz dążenia do prowadzenia racjonalnej gospodarki leśnej aktualnie opracowywane 

są uproszczone plany urządzania dla lasów prywatnych w gminach: Września, Kołaczkowo, 

Nekla, Miłosław. 

W  zakresie  prowadzenia  wspólnej  polityki  ochrony  przyrody  we  współpracy  z 

Wojewodą Wielkopolskim, działającym przy nim Wydziałem Środowiska i Rolnictwa oraz z 

Wójtami  Gmin,  Burmistrzami  Miast  i  Gmin  z  terenu  powiatu,  Dyrektorem  Parków 

Krajobrazowych,  Regionalnej  Dyrekcji  Lasów  Państwowych  w  Poznaniu  i  Nadleśnictw, 

realizowane są następujące zadania: 

- ograniczenie populacji lisa. Koła łowieckie działające na terenie powiatu otrzymały dotacje 

z PFOŚiGW po 500 zł każde (również koło łowieckie dokłada ze swoich środków 500zł) z 

przeznaczeniem na zakup naboi do odstrzału lisów w celu ochrony zwierzyny drobnej: zajęcy, 

kuropatw itp. (realizacja do 30.11.2005r.Łącznie na ten cel przeznaczono: z PFOŚ 5 000zł, ze 

środków Kół Łowieckich 5 000 zł, razem 10 000zł. 

-  ochrona kasztanowców na terenach gmin powiatu wrzesińskiego. Każda Gmina otrzymała 

dotację z PFOŚiGW w wysokości 4 000zł(każda Gmina dokłada ze swoich środków kolejne 

4 000zł na realizację tego zadania) na zakup usług i środków związanych ze zwalczaniem 

szrotówka kasztanowcowiaczka. Realizacja zadania do dnia 31.05.2005r. Łącznie na ten cel 

przeznaczono: z PFOŚiGW 20 000zł, ze środków Gmin, minimum 20 000 zł, razem 40 000zł. 

Zakłada  się  możliwość  dodatkowych  działań  Gmin,  nie  dofinansowywanych  z  środków 

PFOŚiGW. 
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- dotacja na ochronę siedlisk zwierząt na wodach powiatu z przeznaczeniem na zakup sprzętu 

i  odzieży  dla  strażników  Społecznej  Straży  Rybackiej  we  Wrześni.  Termin  realizacji: 

15.04.2005r. Łącznie przeznaczono z PFOŚiGW na ten cel 3 000 zł.

- zwalczanie chorób pszczół. Każde Koło pszczelarzy działające na terenie powiatu otrzymało 

dotację (w zależności od ilości pasiek). Łącznie przeznaczono z PFOŚiGW na ten cel 

4 000 zł, co stanowi 50% kosztów zadania. Termin realizacji: 30.11.2005r. 

W  zakresie  edukacji  ekologicznej  oraz  propagowania  postaw  i  zachowań 

motywujących społeczeństwo do działań przyjaznych środowisku i jego ochronie:

- opracowano Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Wrzesińskiego zawierający program 

edukacji ekologicznej.

Ponadto Wydział Środowiska i Rolnictwa zrealizował trzy konkursy ekologiczne:

- Wielki Zbiór Odpadów

- konkurs na najciekawszy scenariusz zajęć dydaktycznych promujących walory przyrodnicze 

parków krajobrazowych znajdujących się na terenie Powiatu Wrzesińskiego

- Powiat Wrzesiński – Cztery Pory Roku w obiektywie (konkurs fotograficzny – zakończenie 

w marcu 2006r.).  Był  również  współorganizatorem Ogólnopolskiego Sprzątania  Świata  w 

szkołach ponadgimnazjalnych oraz „Dni Słońca” organizowanych przez Towarzystwo Wód 

Termalnych  z  Czeszewa.  Dodatkowo  z  PFOŚiGW ze  środków  na  edukację  ekologiczną 

fundowane są nagrody w  wielu konkursach realizowanych przez szkoły z terenu powiatu.

Ponadto pracownicy Wydziału Środowiska i Rolnictwa wielokrotnie uczestniczyli w 

lekcjach, zajęciach terenowych i imprezach z zakresu ochrony środowiska w roku szkolnym 

2004/2005.

W zakresie wspierania wspólnie z gminami i organizacjami pozarządowymi budowy 

urządzeń  obsługi  turystyki  (szlaki  turystyczne,  w  tym  turystyki  kwalifikowanej:  pieszej, 

wodnej  i  konnej),  otwarto  Nadwarciański  Szlak  Rowerowy  (Poznań,  wzdłuż  Warty  do 

zbiornika Jeziorko, dł. 291 km). Jego głównym walorem jest przyroda i zabytki doliny Warty 

(na terenie Powiatu Wrzesińskiego znajduje się 20 km tego szlaku). Ponadto przekazano na 

ręce Towarzystwa Turystyki Wodnej dotację w wysokości 15 000 zł. na budowę przystanii 

wodniackiej  na  rzece  Warcie  w Pyzdrach.  Towarzystwo uzyskało  już  decyzję  Burmistrza 

Gminy  Pyzdry  określającą  warunki  lokalizacyjne  niniejszej  inwestycji,  obecnie 

opracowywany jest projekt budowlany. Termin realizacji listopad 2005r. 
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 Szacunkowy koszt inwestycji mających na celu ochronę i poprawę stanu środowiska 

naturalnego przedstawia poniższa tabela*:

Opis zadania Szacunkowy 

koszt

Lata realizacja finansowa/UWAGI

Budowa  stacji  przeładunkowej 
odpadów w Bardzie

1 966 000 zł. 

(według 

kosztorysu 

inwestorskiego) 

2004/2006 
(zakończenie 

realizacji I 
etapu nie 

wcześniej niż II 
kw 2006r.)

przygotowania do przetargu 

Modernizacja  i  wyposażenie 
wolnych  pomieszczeń  w  szkole 
we  Wrąbczynkowskich 
Holendrach na Zieloną Szkołę

30 000 2005 brak realizacji

Budowa  ścieżki  rowerowej  na 
trasie Września-Pyzdry

120 000 2005 brak realizacji

Promocja  selektywnej  gospodarki 
odpadami-edukacja

90 000 2004/2006 w 2004r. z PFOŚiGW na edukację 
ekologiczną przeznaczono 4 000 

zł., na rok 2005 zaplanowano 
10 000 zł na edukacje ekologiczna 
(m.in. propagowanie selektywnej 
zbiórki odpadów) środki zostaną 

zrealizowane do końca roku.
Budowa  przystani  rzecznych  w 
Pyzdrach i Orzechowie

100 000 2005 Dotacja** 15 000 zł na budowę 
przystani wodniackiej na rzece 

Warcie w Pyzdrach 
Budowa  zbiornika  małej  retencji 
w Biechowie

100 000 2005 opracowano koncepcję 
programowo- przestrzenną 

budowy zbiornika małej retencji 
Biechowo – koszt ok. 20 000zł z 
PFOŚiGW. Budowa zbiornika 

została ujęta w „Programie  małej 
retencji dla  Województwa 

Wielkopolskiego” przyjętej przez 
Sejmik Woj. Wielkopolskiego. 

Termin realizacji nie został 
określony.

Budowa  zbiornika  małej  retencji 
w Gozdowie

1 000 000 2006 brak realizacji

*na podstawie danych z Wydziału Środowiska i Rolnictwa

**na  mocy  uchwały  Zarządu  z  31  maja  2005r.  nr  261/2005  ogłoszono  konkursy  na  realizację  projektów 

związanych z szeroko rozumianą kulturą fizyczną. Rozstrzygnięcie nastąpiło 10 lipca 2005r. Zakończenie zadań 

związanych  z  wybudowaniem  przez  Towarzystwo  Turystyki  Wodnej  PERKOZ  przystanii  wodniackiej 

planowane jest na 2 listopada 2005r.

Priorytet 4 

Rozwój zasobów ludzkich

W zakresie wyrównywania szans młodzieży w dostępie do edukacji poprzez programy 

stypendialne  pozyskano  w  2004r.  w  ramach  działania  2.2  ZPORR,  finansowanego  z 

Europejskiego  Funduszu  Społecznego  i  budżetu  państwa,  493 500  zł.  Pozwoliła  ona  na 
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objęcie  programem  stypendialnym  329  uczniów  szkół  ponadgimnazjalnych  z  powiatu 

wrzesińskiego w roku szkolnym 2004/2005 (każdy uczeń otrzymał 150 zł/m). W czerwcu br. 

Powiat Wrzesiński ponownie przystąpił do konkursu w ramach ww. działania i pozyskał na 

obsługę programu stypendialnego  672 500 zł. Umożliwi to przyznawanie stypendiów w roku 

szkolnym 2005/2006  645  uczniom (każdy  uczeń  otrzyma 150  zł.).  Analogicznie  do  ww. 

stypendiów realizowane są stypendia skierowane do studentów z Powiatu Wrzesińskiego. W 

ub. roku była to kwota 86 400 zł., dzięki której 48 studentów otrzymywało stypendium w 

wysokości  200  zł.  przez  okres  9  miesięcy.  Aktualnie  pozyskano  116 550  zł.,  które 

przeznaczone zostaną na stypendia dla 59 studentów. 

Dodatkowo od stycznia do czerwca 2005r. przyznawane były stypendia Starosty dla 

uczniów szkół ponadgimnazjalnych z powiatu wrzesińskiego:

- za szczególne osiągnięcia artystyczne: 19 500 zł., 16 osób

- za szczególne osiągnięcia sportowe: 13 800 zł., 12 osób

- za wyróżniające wyniki w nauce: 11 100 zł., 9 osób 

     RAZEM:  44 400 zł.

W zakresie  ustawicznego  kształcenia  oraz  działań  na  rzecz  rozwoju  zawodowego 

Centrum  Kształcenia  Praktycznego  we  Wrześni  realizuje  projekt  „Szkolenia  w  zakresie 

języków  obcych  i  komputerowe  –  atutem  w  karierze  zawodowej”,  finansowany  z 

Europejskiego Funduszu Społecznego i  budżetu państwa w ramach działania 2.1 ZPORR. 

CKP otrzymało na realizację tego projektu 360 951 zł. W ramach projektu 201 osób skorzysta 

z bezpłatnych szkoleń językowych (j.  angielski,  j.  niemiecki i  j.  hiszpański – każdy po 3 

semestry)  oraz  komputerowych  (kadry  i  płace  z  wykorzystaniem komputera,  księgowość 

komputerowa oraz obsługa komputera z wykorzystaniem Internetu – każdy po 80 godz.). 

Celem  projektu  jest  podnoszenie  kwalifikacji  zawodowych  pracujących  osób  dorosłych 

pragnących z własnej inicjatywy podwyższać a tym samym dostosowywać swoje kwalifikacje 

do potrzeb lokalnego rynku pracy. Celem szkoleń jest umożliwienie uczestnikom utrzymania 

dotychczasowego  zatrudnienia,  awansu  bądź  zmiany  zatrudnienia.  Planowany  termin 

zakończenia realizacji projektu to koniec września 2006r.

Ponadto  w  ramach  Programu  PHARE  2003  „Wsparcie  na  modernizacje  oferty 

edukacyjnej” przygotowano projekt zatytułowany „Nowa jakość kształcenia – nowa praca”. 

Został  on  przyjęty  do  dofinansowania  przez  Polską  Agencję  Rozwoju  Przedsiębiorczości. 

Jego  celem  jest  dostosowanie  oferty  edukacyjnej  placówki  kształcenia  praktycznego  – 

Centrum Kształcenia Praktycznego we Wrześni – do potrzeb i wymogów lokalnego rynku 
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pracy.  W ramach  projektu  planuje  się  kompleksowe  wyposażenie  pracowni  elektrycznej, 

elektronicznej  i  spawalniczej  na  potrzeby  kształcenia  praktycznego  odbywającego  się  w 

„warsztatach” przy ul. Wojska Polskiego. Projekt sfinansowany zostanie w 75% ze środków 

UE, pozostałe 25% pokryte zostaną z budżetu powiatu.

Powiat  Wrzesiński we współpracy partnerskiej  z  Grupą Edukacyjną „Czarneccy” z 

Poznania przygotował projekt „Do nowej pracy. Program merytorycznego wsparcia dla osób 

zagrożonych  procesami  restrukturyzacyjnymi  w  Powiecie  Wrzesińskim”.  Projekt 

szkoleniowo-doradczy ma na celu zdobycie nowych umiejętności i kwalifikacji zawodowych 

związanych z wyborem nowego zawodu przez osoby zagrożone utratą zatrudnienia. Niestety 

nie  uzyskał  on  dofinansowania,  zostanie  złożony  ponownie  na  początku  2006r.  czyli  w 

momencie uruchomienia ostatniej transzy środków przewidzianych na lata 2004-2006.

W zakresie  reorientacji zawodowej osób bezrobotnych oraz dotkniętych procesami 

restrukturyzacji,  a  także  ich  aktywizacji  zawodowej,  realizowane  zadania  wynikają  z 

„Powiatowego  programu  przeciwdziałania  bezrobociu  oraz  aktywizacji  lokalnego  rynku 

pracy”,  który  został  przyjęty  do  realizacji  przez  Radę  Powiatu  we  Wrześni  uchwałą  nr 

49/VIII/2003 z dnia 29 maja 2003 r.

W  zakresie  aktywizacji  zarejestrowanych  bezrobotnych  różnymi  formami 

przeciwdziałania bezrobociu do 30 września 2005r. objęto ogółem 1249 osób w tym:

-  pracami interwencyjnymi: 42 osoby,

-  robotami publicznymi: 121 osób,

-  przygotowaniem zawodowym: 277 osób,

-  stażami: 614 osób,

-  szkoleniami: 185 osób,

-  dotacjami dla rozpoczynających działalność gospodarczą: 10 osób.

W roku bieżącym Fundusz Pracy zasiliły dodatkowe środki w związku z realizacją 

przez  Powiatowy  Urząd  Pracy  projektów  współfinansowaych  ze  środków  Europejskiego 

Funduszu Społecznego.

W okresie do 31 maja br. zakończył się projekt o nazwie  „Aktywizacja zawodowej  

bezrobotnej młodzieży z terenu powiatu wrzesińskiego” realizowany w ramach Działania 1.2 

SPO RZL od 01 maja 2004r. Projekt umożliwił aktywizację zawodową 342 osobowej grupy 

bezrobotnej młodzieży poniżej 25 roku życia pozostających w rejestrze PUP we Wrześni do 
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24 miesięcy. Z grupy tej 252 osoby odbywało staże natomiast 90 osób ukończyło szkolenia. 

Spośród  342  beneficjentów  ostatecznych  objętych  wsparciem  161  (47%)  podjęło  dalsze 

zatrudnienie po zakończeniu udziału projekcie.

Również  w  okresie  do  31  maja  br.  RZL  zakończył  się  projekt  o  nazwie 

„Przeciwdziałanie i aktywizacja zawodowa osób długotrwale bezrobotnych z terenu powiatu 

wrzesińskiego”  realizowany w ramach Działanie 1.3 SPO RZL od 01 maja 2004r. Projekt 

pozwolił na aktywizację 206 osobowej grupy bezrobotnych powyżej 25 lat pozostających w 

rejestrze PUP we Wrześni do 24 miesięcy. Z liczby tej 106 osób odbywało przygotowanie 

zawodowe  w  miejscu  pracy  a  100  szkolenia.  W  przypadku  tego  projektu  73  (35%) 

beneficjentów ostatecznych uzyskało dalsze zatrudnienie.

Na zakończenie realizacji  w/w projektów w 2005 r.  tutejszy Urząd Pracy otrzymał 

kwotę 328.800 zł.

W celu pozyskania dodatkowych środków finansowych, w odpowiedzi na ogłoszony 

przez  Wojewódzki  Urząd  Pracy  w  Poznaniu  konkurs  dotyczący  projektów 

współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w kwietniu 2005 r. 

Powiatowy  Urząd  Pracy  we  Wrześni  opracował  dwa  nowe  projekty  dotyczące 

przeciwdziałania  bezrobociu  na  terenie  powiatu  wrzesińskiego.  Uzyskały  one  pozytywną 

ocenę  Komisji  Oceny  Projektów  i  zostały  przyjęte  do  dofinansowania  z  EFS.  Wartość 

projektów wynosi 1.429.300 zł. a kwota dofinansowania 1.016.621 zł ( w tym 732.500 zł w 

2005r.)  Są  one  realizowane  w  ramach  Działania  1.2  i  1.3  Sektorowego  Programu 

Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich w okresie od 01.05.2005r. do 31.05.2006r.

W  ramach  Działania  1.2  został  przygotowany  projekt  o  nazwie  „Szansa  dla 

młodych”, którego  celem  jest  aktywizacja  zawodowa  230  osobowej  grupy  bezrobotnej 

młodzieży poniżej 25 roku życia, z terenu powiatu wrzesińskiego, pozostających rejestrze 

bezrobotnych do 24 miesięcy. Dla osiągnięcia tego celu przewiduje się następujące działania:

1. Zorganizowanie staży dla 200 osób.

2. Przeprowadzenie szkolenia „magazynier z obsługą wózków widłowych” dla 30 osób.

W  ramach  Działania  1.3  został  przygotowany  projekt  o  nazwie  „Kolejny start”, 

którego  celem  jest  aktywizacja  zawodowa  120  osobowej  grupy  bezrobotnych  (w  tym 

długotrwale  bezrobotnych)  powyżej  25  roku  życia,  z  terenu  powiatu  wrzesińskiego, 
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pozostających rejestrze bezrobotnych do 24 miesięcy. Dla osiągnięcia tego celu przewiduje 

się następujące działania:

1. Zorganizowanie przygotowania zawodowego w miejscu pracy dla 89 osób.

2. Przeprowadzenie szkolenia „kroju i szycia” dla 8 osób.

3. Przeprowadzenie szkolenia „Jak rozpocząć własną działalność gospodarczą” dla12 osób.

4. Doradztwo zawodowe dla 16 osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą.

5. Udzielenie 16 osobom jednorazowych środków na podjecie działalności gospodarczej.

Dla  bezrobotnych  udział  w  projektach  stwarza  szansę  zdobycia  doświadczenia 

zawodowego oraz powrotu na rynek pracy.  Natomiast  dla pracodawców jest  to szansa na 

zwiększenie swojej konkurencyjności poprzez obniżenie kosztów prowadzonej działalności. 

W  lipcu  br.  zakończył  się  projekt  „Pierwsza  praca  –  skuteczny start” 

współfinansowanego ze środków programu Unii Europejskiej Phare 2002 realizowany pod 

nadzorem  Polskiej  Agencji  Rozwoju  Przedsiębiorczości  w  okresie  od  11.10.2005  r.  do 

31.07.2005  r.  Celem  projektu  była  promocja  wzrostu  zatrudnienia  wśród  bezrobotnej 

młodzieży powiatu wrzesińskiego.

W ramach realizacji projektu w listopadzie 2004 r. w Klubie Pracy we Wrześni odbyły 

się zajęcia dla grupy 50 absolwentów szkół średnich.

Zajęcia  miały  za  zadanie  tworzenie  przez  absolwentów,  we  współpracy  z  doradcą 

zawodowym, Indywidualnych Planów Działania, w których zostały określone indywidualne 

predyspozycje zawodowe oraz ścieżka poszukiwania pracy.

Po  opracowaniu  Indywidualnych  Planów  Działania  40  młodych  ludzi  rozpoczęło 

odbywanie staży u pracodawców z terenu naszego powiatu. Staże odbywały się w okresie od 

01.12.2004 r. do 31.05.2005 r. Po zakończeniu staży 25 osób – 62,5% uczestników staży - 

uzyskało  dalsze  zatrudnienie.  Tym  samym  cel  projektu,  jakim  była  promocja  wzrostu 

zatrudnienia wśród bezrobotnej młodzieży, został z powodzeniem osiągnięty.

W czerwcu 2005 r. został przeprowadzony audyt zewnętrzny przez firmę PNA Audio 

Union  Sp.  z  o.o.  W wyniku  audytu  stwierdzono,  że  projekt  był  realizowany  zgodnie  z 

postanowieniami Umowy o Udzielenie dotacji.

Wnioskowana kwota dofinansowania w przypadku tego projektu wynosi 22.777 euro.

Osoby bezrobotne  mogły również uzyskać pomoc u  doradcy zawodowego oraz w 

Klubie Pracy. Doradca zawodowy w okresie sprawozdawczym udzielił łącznie 589 informacji 
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zawodowych, 730 porad zawodowych oraz przeprowadził grupowe zajęcia aktywizacyjne dla 

58 osób w 5 grupach. Ponadto doradca zawodowy wraz z pośrednikiem pracy brał udział w 

targach edukacyjnych we Wrześni oraz w 10 giełdach pracy zorganizowanych w Klubie Pracy 

we Wrześni, w których uczestniczyło 136 osób.

W ramach współpracy służb zatrudnienia w zakresie wymiany informacji o wolnych 

miejscach  pracy  w  celu  zapewnienia  dostępu  do  ofert  pracy  poza  terenem  Powiatu 

Wrzesińskiego jak również za granicą na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy, 

oprócz ofert pracy z terenu powiatu, umieszczone są linki do strony Powiatowego Urzędu 

Pracy w Środzie Wielkopolskiej oraz do strony Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu. 

Umożliwiają  one,  osobom zainteresowanym, dostęp do ofert  pracy poza terenem Powiatu 

Wrzesińskiego oraz za granicą.

W zakresie  ograniczenia skutków zwolnień grupowych PUP we Wrześni  prowadzi 

monitoring  zwolnień  grupowych.  Ponadto  dysponuje  „Powiatowym  programem  na  rzecz 

zwolnień  grupowych”,  który  przewiduje  różnego  typu  działania  na  rzecz  zwolnień 

grupowych.

W zakresie integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych realizowany 

jest  projekt  „Partnerstwo  na  rzecz  rozwoju  –  Spółdzielnia  Socjalna  „UL”,  który 

współfinansowany  jest  z  Europejskiego  Funduszu  Społecznego  w  ramach  Inicjatywy 

Wspólnotowej EQUAL.

W ramach programu zrealizowano następujące zadania:

• powołano i wyposażono wyremontowane nowe biuro Partnerstwa

• udoskonalono prace Rady Partnerstwa, które na cotygodniowych spotkaniach w siedzibie 

lidera podejmuje decyzje co do dalszego funkcjonowania Partnerstwa. 

• nawiązano  kontakty  z  organizacjami  pozarządowymi,  które  aktywnie  włączyły  się 

w uczestnictwo  w  badaniach  ankietowych  przeprowadzonych  wśród  osób 

niepełnosprawnych,

• przeprowadzono badania wśród osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Wrzesińskiego

• przeprowadzono  akcję  informacyjną  na  temat  przeprowadzanych  badań,  w  tym  celu 

podejmowano  i  utrzymywano  bieżący  kontakt  z  mediami  lokalnymi  i  regionalnymi 

(media informują także o bieżącej  pracy Partnerstwa i  przewidywanych,  planowanych 

działaniach. Należy podkreślić, iż jednym z Partnerów w ramach projektu jest tygodnik 
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Wiadomości Wrzesińskie - na jego łamach ukazują się ogłoszenia i artykuły promujące 

projekt).

•  wkrótce ukaże się publikacja będąca analizą przeprowadzonych badań, opracowana przez 

pracowników  naukowych  Centrum  badań  nad  Rodziną  Akademii  Ekonomicznej  w 

Poznaniu (wielkość nakładu – 100 szt.),

• skonstruowano program do kodowania ankiet,

• opracowano tożsamość wizualną Partnerstwa,

• podpisano  umowę  dwustronną  z  partnerem  Włoskim  Isole  (od  20  lat  zajmuje  się 

ekonomią socjalną przede wszystkim w zakresie równouprawnienia, przywracania osób 

niepełnosprawnych  na  rynek  pracy,  a  w  tej  chwili  jesteśmy  na  etapie  konsultacji 

trójstronnej umowy ponadnarodowej – Włochy – Francja - Polska, 

• skonstruowano plakat i stronę internetową. Są to działania mające na celu promowanie 

programu jak i samego Partnerstwa na Rzecz Rozwoju Spółdzielnia Socjalna- „UL”. Mają 

one przybliżyć mieszkańcom powiatu i nie tylko, czym zajmuje się Partnerstwo, czym jest 

program EQUAL. 

• odbyły się dwie konferencje, pierwsza w kwietniu w której brali udział posłowie ziemi 

wielkopolskiej,  przedstawiciele  władzy  lokalnej,  samorządowców,  przedstawicieli 

organizacji  pozarządowych.  Konferencja  ta  miała  na  celu  upowszechniania  wiedzy  o 

trzecim  sektorze,  programie  EQUAL,  naszym  Partnerstwie.  Kolejna  konferencja, 

właściwie seminarium informacyjne odbyło się miesiąc później,

• opracowano  i  złożono  wniosek  o  dofinansowanie  Działania  2,  oraz  sprawozdanie 

okresowe z działalności Partnerstwa,  zarówno merytoryczne jak i finansowe.

• Obecnie trwają negocjacje dotyczące warunków umowy na Działanie 2.

Ponadto  w  ramach  Działania  1.4  „Integracja  zawodowa  i  społeczna  osób 

niepełnosprawnych”  SPO  RZL,  począwszy  od  września  br.  realizowany  jest  projekt 

„Szkolenie  dotyczące  metod  pracy  z  osobą  niepełnosprawna  i  jego  rodziną”.  Za  jego 

realizację  i  wdrożenie  odpowiedzialne  jest  PCPR  we  Wrześni.  W  ramach  otrzymanego 

wsparcia w wysokości 108 300 zł.  (środki z EFS oraz PERON) 25 osób – pracowników 

jednostek samorządu terytorialnego (powiatu i gmin), jednostek organizacyjnych samorządu 

terytorialnego, służb medycyny pracy – odbyło bezpłatne szkolenie w Centrum Kształcenia i 

Rehabilitacji  Sp.  z  o.  o.  w  Konstancinie-Jeziorna.  Celem  szkolenia  było  podniesienie 

kwalifikacji  niezbędnych  do  pracy  z  osobami  niepełnosprawnymi  a  także  pomoc  w 
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zrozumieniu  uwarunkowań  aktywizacji  zawodowej  osób  niepełnosprawnych  stanowiących 

grupę najbardziej zagrożoną marginalizacją zawodową i społeczną. Kolejne 25 osób wyjedzie 

do Konstancina na początku października br. Projekt przewiduje również szkolenia w zakresie 

przyswojenia podstaw języka migowego, co znacznie ułatwi komunikację pracowników w/w 

jednostek z niepełnosprawnym klientem i jego rodziną. Szkolenia owe odbywać się będą w 

październiku i listopadzie br.

Priorytet 5

Wzmocnienie potencjału gospodarczego i społecznego powiatu

Celem poniższych działań jest wspieranie i rozwój przedsiębiorczości, zwłaszcza w 

sektorze małych i średnich przedsiębiorstw zarówno w miastach jak i na obszarach wiejskich, 

rozwój  obszarów  wiejskich,  podniesienie  poziomu  konkurencyjności  regionalnej  Powiatu 

Wrzesińskiego,  tworzenie  warunków  do  nawiązywania  i  kontynuacja  dotychczasowej 

współpracy  partnerskiej  powiatu  z  partnerami  w  kraju  i  z  zagranicy,  wzmocnienie 

pozytywnego wizerunku powiatu.

W  zakresie  rozwoju  i  promocji  obszarów  wiejskich  realizowany  jest  projekt 

„Partnerstwo na rzecz aktywizacji  południowej części Powiatu Wrzesińskiego”,  w ramach 

Pilotażowego  Programu  Leader+.  Wnioskowana  w  ramach  projektu  kwota  60 000  zł. 

przeznaczona zostanie na stworzenie kompleksowej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich 

gminy  Miłosław,  Kołaczkowo  i  Pyzdry  oraz  powołanie  Lokalnej  Grupy  Działania  – 

Partnerstwa, które odpowiedzialne będzie za wdrażanie w/w Strategii. Celem projektu jest 

aktywizacja,  rozwój  i  promocja  obszarów  wiejskich.  Realizacja  projektu  w  schemacie  I 

pozwoli na przystąpienie do Schematu II.  Umożliwi to realizację projektów związanych z 

rozwojem  turystyki,  ochroną  i  promocją  środowiska  naturalnego,  krajobrazu  i  obiektów 

dziedzictwa kulturowego. Leader+ to zatem nowa jakość i nowe podejście do rozwoju wsi, 

które  zaowocują  nowymi  miejscami  pracy  i  przyczynią  się  do  poprawy jakości  życia  na 

obszarach wiejskich.

W zakresie wspierania sektora małych i  średnich przedsiębiorstw we współpracy z 

Grupą Edukacyjną „Czarneccy” z Poznania powstał projekt „Nowi mikroprzedsiębiorcy w 

powiecie  wrzesińskim.  Program  kompleksowego  wsparcia”,  w  ramach  działania  2.5 

„Promocja  przedsiębiorczości”  ZPORR,  finansowanego  z  Europejskiego  Funduszu 

Społecznego.  Przewidywał  on  kompleksowe  przeszkolenie  125  osób  w  zakresie 

rozpoczynania i prowadzenia działalności gospodarczej. Zaprojektowano półroczne doradcze 
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wsparcie  indywidualne  dla  nowopowstałych  mikroprzedsiębiorstw  zwłaszcza  w  zakresie 

zarządzania  finansami,  marketingu  i  prawa.  W  ramach  projektu  każdemu  nowemu 

mikroprzedsiębiorcy przysługiwałaby jednorazowa dotacja inwestycyjna w wysokości max. 5 

tys. euro, a także wsparcie pomostowe w wysokości 700 zł. na opłacenie ZUS przez okres 6 

miesięcy (z możliwością przedłużenia go do 12 miesięcy czyli do momentu uzyskania przez 

firmę  płynności  finansowej).  Niestety  nie  uzyskał  on  dofinansowania,  zostanie  złożony 

ponownie  na  początku  2006r.  czyli  w momencie  uruchomienia  ostatniej  transzy  środków 

przewidzianych na lata 2004-2006.

Dodatkowo  w  zakresie  wspierania  sektora  małych  i  średnich  przedsiębiorstw 

zorganizowano:

- konferencję pt. „Fundusze pomocowe dla sektora MSP w ramach Sektorowego Programu 

Operacyjnego  Wzrost  Konkurencyjności  Przedsiębiorstw  działanie  2.1  oraz  2.3, 

Zintegrowanego  Programu  Operacyjnego  Rozwoju  Regionalnego  działanie  3.4,  PHARE 

2002”.  Prowadzącymi  szkolenie  byli  konsultanci  firmy  consultingowo-doradczej  DGA z 

Poznania. Konferencja odbyła się 2.XII.2004r. Uczestniczyło w niej  70 przedsiębiorców z 

Powiatu Wrzesińskiego;

- szkolenie/warsztaty pt. „Dotacje dla MSP w ramach SPO WKP – jak przygotować dobry 

projekt?”, które odbyły się 24.I.2005r. w Starostwie Powiatowym we Wrześni. Prowadzącą 

była Joanna Wawrzyniak z Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie. Uczestniczyło w 

nim 17 przedsiębiorców z Powiatu Wrzesińskiego;

-  szkolenie  pt.  „Zewnętrzne  źródła  finansowania  sektora  MSP:  fundusze  unijne  dla 

przedsiębiorców, Fundusz Poręczeń Kredytowych. Szkolenie  przeprowadzono 16.III.2005r. 

na  zaproszenie  Nekielskiego  Stowarzyszenia  Pracodawców.  Prowadzącymi  były:  Anna 

Korzeniewska oraz Beata Jankowska z Wydziału Promocji, Kultury i Integracji Europejskiej 

Starostwa Powiatowego we Wrześni.

Ponadto w ramach Wydziału Promocji,  Kultury i  Integracji  Europejskiej  udzielono 

przeszło  40  porad  z  zakresu  możliwości  pozyskiwania  funduszy  UE  na  inwestycje  w 

przedsiębiorstwach.

W zakresie promocji powiatu zrealizowano następujące działania:

- opracowano folder promujący i upowszechniający wiedzę o Powiecie Wrzesińskim

- opracowano broszurę o Powiecie Wrzesińskim w j. niemieckim 

- wydawanie miesięcznika „Przegląd Powiatowy”
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- uczestnictwo w Międzynarodowych Targach Poznańskich POLAGRA-FARM (w ub. 

roku  stoisko  Powiatu  Wrzesińskiego  wyróżnione  zostało  nagrodą  -  pucharem  Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Prezesa Agencji restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pt. 

„Najciekawsza promocja na Targach POLAGRA-FARM 2004”)

-  współorganizator targów Rolnicza Jesień,  które odbywają się  cyklicznie  od 5 lat 

(24.10.2004r.)

- uczestnictwo w Międzynarodowej Wymianie Młodzieży, której krajami partnerskimi 

są Francja, Niemcy i Walia, skierowanej do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych (Cachan, 

Francja od 17.07.2005 do 31.07.2005)

-  współorganizacja  przeglądu  twórczości  zespołów  folklorystycznych  z  różnych 

krajów  Europy:  II  Międzynarodowe  Warsztaty  Folklorystyczne  „Powrót  do  źródeł  – 

wielokulturowość wspólnej Europy”, który miał miejsce we Wrześni w dniach od 30.05.2005 

do 05.06.2005

W zakresie rozwoju współpracy powiatu z partnerami krajowymi i zagranicznymi:

-  wyjazd  delegacji  9-osobowej  (uczestnicy  oraz  opiekunowie  Warsztatów  Terapii 

Zajęciowej z Wrześni oraz Rudy Komorskiej) do Neuerkerode w powiecie Wolfenbuttel w 

okresie od 9.05.2005r. do 12.05.2005r.

-  przyjazd  16  przedsiębiorców  (branże:  motoryzacyjna,  budowlana,  odzieżowa, 

turystyczna,  prawna,  podatkowa)  oraz  Starosty  powiatu  Wolfenbuttel,  w  okresie  od 

10.03.2005r. do 13.03.2005r.

- przyjazd przedstawicieli Straży Pożarnej z Wolfenbuttel i Garbsen w celu omówienia 

obozu dla młodzieży, w okresie od 05.08.2005r. do 08.08.2005r.

W zakresie współpracy Powiatu Wrzesińskiego z organizacjami pozarządowymi:

- opracowano i uchwalono „Program współpracy z organizacjami pozarządowymi”

- utworzono w Starostwie komórkę ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi

-  na  przełomie  2004  i  2005  roku  odbyło  się  szereg  konsultacji  z  organizacjami 

pozarządowymi  z  terenu  powiatu  wrzesińskiego  realizującymi  zadania  z  zakresu  pomocy 

społecznej.  Celem  tych  spotkań  było  utworzenie  Forum.  W  dniu  21  lutego  2005  roku 

wyłoniono spośród 14 organizacji 6 osobowe Prezydium Wrzesińskiego Forum Organizacji 

Pozarządowych. Dnia 2 czerwca 2005r. we współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej we 

Wrześni  zorganizowano  Festyn,  którego  celem  było  promowanie  działalności  organizacji 

(prezentowały  one  swój  dorobek  na  specjalnie  zorganizowanym  Kiermaszu,  a  na  scenie 
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wrzesińskiego  Amfiteatru  występowały  Zespoły  działające  pod  patronatem  organizacji).  

-  z inicjatywy Stowarzyszenia Osób Niesłyszących i Niedosłyszących „JEDNOŚĆ” 

we wrzesińskim Centrum Powiadamiania Ratunkowego uruchomiono połączenie sms-owe 

dla Osób Niesłyszących. 

Ponadto przyznano dotacje dla następujących parafii z terenu powiatu wrzesińskiego*:

Wyszczególnienie Cel Kwota
Parafia Rzymsko – Katolicka – 

Fara we Wrześni

wykonanie nowej nawierzchni 

wokół kościoła

30 000

Parafia Rzymsko – Katolicka w 

Targowej Górce

pokrycie kosztów ekspertyzy i 

dokumentacji dzwonnicy 

przykościelnej

2 500

Parafia Rzymsko – Katolicka w 

Biechowie

wykonanie ogrodzenia parkingu 
przy Parku Pielgrzyma, 

wykonanie części alejki w 
Parku kostką brukową, 

uzupełnieinie i malowanie 
braków betonowych wokół 

kościoła

10 000

Parafia Rzymsko – Katolicka p.w. 

Św. Krzyża we Wrześni

renowacja i wzmocnienie 

fundamentów kościoła oraz 

wzmocnienie i częściowa wymiana 

ścian kościoła wzraz z 

wstawieniem ramy konstrukcyjnej

25 000

Parafia Rzymsko – Katolicka w 

Pyzdrach

kontynuacja wymiany 
zniszczonego pokrycia 

dachowego na obiekcie kościoła 
klasztornego i zabudowaniach 

przyklasztornych

15 000

Parafia Rzymsko – Katolicka w 

Miłosławiu

prace restauratorskie przy ołtarzu 

bocznym Św. Krzyża

5 000

Parafia Rzymsko – Katolicka w 

Kołaczkowie

gruntowna renowacja ołtarza św. 

Anny

3 000

Parafia Rzymsko – Katolicka w 

Kaczanowie

wykonanie remontu ścian 
zewnętrznych z wymianą 

oszalowania z desek, wymiana 
stolarki okiennej, impregnacja 

całości elementów 
drewnianych, wykonanie 

więźby dachowej

25 000

*na podstawie informacji z Wydziału Promocji, Kultury i Integracji Europejskiej
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Ponadto  w  celu  promowania  uczciwości  i  skuteczności  oraz  poprawy  życia 

publicznego,  Powiat  Wrzesiński  przystąpił  do  akcji  społecznej  „Przejrzysta  Polska”, 

prowadzonej  przez  Gazetę  Wyborczą  przy  współudziale  organizacji  pozarządowych. 

Przystąpienie powiatu do niniejszej akcji pociąga za sobą konieczność wdrożenia min. sześciu 

zasad w okresie od stycznia do grudnia br. Będą to m.in.

- zasada przejrzystości (informowanie mieszkańców o funkcjonowaniu administracji poprzez 

wprowadzenie „kart usług”)

-  zasada  dotycząca  braku  tolerancji  dla  korupcji  (wypracowanie  kodeksu  etycznego 

pracowników)

- zasada partycypacji społecznej (opracowanie ‘mapy aktywności”)

- zasada rozliczalności 

W  zakresie  podniesienia  standardów  obsługi  mieszkańców  powiatu  w  zakresie 

administracji  publicznej  poprzez  wykorzystanie  technologii  społeczeństwa informacyjnego 

wykonano następujące zadania (na podstawie danych administratora sieci):

- budowa lokalnej sieci komputerowej na pierwszym piętrze w budynku przy ul. Chopina 10 

(rozbudowa lokalnej sieci komputerowej o biura na poddaszu)

 -  przystosowanie  i  wyposażenie  pomieszczenia  serwerowi  (rozbudowa serwera  i  zmiana 

oprogramowania)

- podłączenie szerokopasmowego łącza internetowego

-  zakup  sprzętu  komputerowego:  serwer,  zestawy  komputerowe,  drukarki  oraz 

oprogramowania

- wprowadzenie podpisu elektronicznego
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