
Rozszerzenie nieodpłatnej pomocy 
prawnej na osoby samozatrudnione 
jest związane z pandemią COVID-19 
i jej skutkami dla najmniejszych firm.
Osoba korzystająca z nieodpłatnej 
pomocy prawnej lub nieodpłatnego 
poradnictwa obywatelskiego w zakre-
sie prowadzonej działalności gospo-
darczej składa oświadczenie o nie-

zatrudnianiu innych osób w ciągu 
ostatniego roku. Należy pamiętać, 
że nieodpłatna pomoc prawna skie-
rowana do osób prowadzących jed-
noosobową działalność gospodarczą 
jest pomocą de minimis, w związku 
z czym podlega regulacjom przewi-
dzianym w ustawie z dnia 30 kwietnia 
2004 r. o postępowaniu w sprawach 

dotyczących pomocy publicznej (Dz. 
U. z 2020 r. poz. 708 ). Przed udziele-
niem porady prawnej, podmiot ubie-
gający się o pomoc powinien także 
wypełnić i dostarczyć  „Oświadcze-
nie dotyczące pomocy de minimis”. 
Oświadczenia dostępne są na stro-
nie internetowej powiatu www.po-
wiat-jarocinski.pl/Nieodplatna_po-

moc_prawna. Przed skorzystaniem 
z pomocy w punkcie nieodpłatnej 
pomocy prawnej należy zarejestro-
wać się na wizytę: nr tel.  62 7407 922, 
e-mail rejestracjanpp@powiat-jaro-
cinski.pl lub przez stronę interneto-
wą: http://www.powiat-jarocinski.pl/
Rezerwacja_wizyt.html

Głównym celem Projektu jest zapo-
bieganie i ograniczenie negatywnych 
skutków wystąpienia COVID-19 
w obszarze pieczy zastępczej. Pienią-
dze zostaną przeznaczone na zakup 
wyposażenia na cele realizowania 
zadań w trybie zdalnej nauki, zakup 
środków ochrony indywidualnej oraz 
zakup wyposażenia do organizacji 

miejsc izolacji. Przyznane wsparcie 
zostało przeznaczone na wyposaże-

nie izolatoriów dla 8 osób, w „Domu 
Dziecka Domostwo w Górze” zaku-
piono: szafy, regały, tapczany, stoły, 
biurka oraz krzesła. Zabezpieczono 
również: 2 930 sztuk
maseczek, 14 700 sztuk rękawiczek 
i 880 litrów płyny do dezynfek-
cji. W najbliższym czasie do dzieci 
w rodzinnych i instytucjonalnych 
podmiotach pieczy zastępczej trafi 
86 komputerów oraz sprzęt multi-
medialny.

WSPARCIE DZIECI UMIESZCZONYCH W PIECZY 
ZASTĘPCZEJ W OKRESIE EPIDEMII COVID-19 
Powiat jarociński pozyskał ponad 321 tysięcy złotych w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej 
w okresie epidemii COVID-19”.

Lidia Czechak 
Starosta Jarociński

Obecna, trudna sytuacja związana z pandemią koronawirusa, wymaga od wszystkich 
jednostek organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Mam 
nadzieję, że program zainicjonowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej, przyczyni się do zapobiegania i ograniczenia negatywnych skutków 
wystąpienia COVID-19. 

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA 
TAKŻE DLA JEDNOOSOBOWYCH FIRM
Nowelizacja przepisów o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej 
poszerzyła krąg beneficjentów na osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniające innych osób w 
ciągu ostatniego roku.

Harmonogram pracy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu jarocińskiego 
•Punkt NPP w Jarocinie zlokalizowany w Starostwie Powiatowym w Jarocinie, Al. Niepodległości 10, 63 - 200 Jarocin, parter pok. 20, czynny jest w 

dni powszednie 

w godzinach od 8.00 do 15.00 - bezpośrednia obsługa interesantów, od godz. 15.00 do 16.00 - porady telefoniczne nr tel. 62 747 15 96 wew. 919.

•Punkt NPP w Żerkowie zlokalizowany w Bibliotece Publicznej MiG Żerków, ul. Wiosny Ludów 1a, 63-210 Żerków (parter), czynny jest we wtorki 
od 13.00 do 17.00 oraz w piątki od 12.00 do 16.00 - bezpośrednia obsługa interesantów.

•Nadal zawieszona pozostaje, do odwołania, bezpośrednia obsługa interesantów w punktach NPP w Kotlinie i Jaraczewie. Porady są udzielane wy-
łącznie przez telefon  nr tel. nr  791446455, w godzinach pracy punktu tj: w poniedziałki od 9.00 do13.00, 

w środy od 10.00 do 14.00 oraz w czwartki od 10.00 do14.00. 
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1.425.485 ZŁ Z FUNDUSZU 
INWESTYCJI LOKALNYCH
6 lipca 2020 r. w imieniu Premiera RP Mateusza Morawiec-
kiego, Europosłanka Andżelika Możdżanowska, Poseł na 
Sejm RP Katarzyna Sójka oraz Poseł na Sejm RP Tomasz 
Ławniczak wręczyli promesy dla samorządów w ramach 
rządowego programu Fundusz Inwestycji Lokalnych.

Rządowy Fundusz Inwestycji Lo-
kalnych to środki przeznaczone na 
dotacje dla gmin, powiatów i miast 
w łącznej kwocie 6 mld zł. Środki 
przekazane przez rząd będzie moż-
na wykorzystać na bliskie ludziom 
inwestycje, m.in. remonty szkół 

i przedszkoli, budowę żłobków, in-
westycje w wodociągi i kanalizację 
oraz drogi – a także inne niezbędne 
lokalnie działania. Kwoty dotacji dla 
poszczególnych samorządów wyni-
kają z relacji wydatków majątkowych 
i zamożności gmin i powiatów.

Katarzyna Szymkowiak 
Wicestarosta Jarociński

W sytuacji gdy wiele gmin i powiatów boryka się z trudnościami finansowymi, każde 
rządowe wsparcie cieszy. Powiat jarociński oraz gminy Jarocin, Żerków, Kotlin i Jara-
czewo otrzymały razem wsparcie w kwocie ponad 13 milionów złotych.  Jestem pewna, 
że pieniądze zostaną bardzo dobrze rozdysponowane. 

POWIAT JAROCIŃSKI „Z EKOLOGIĄ NA TY!”
Powiat Jarociński pozyskał dofinansowanie w wys. 35 tys. zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia związanego z edukacją ekologiczną pn:. „I Powiatowy 
Piknik Ekologiczny pt. „Z Ekologią na Ty”. 

Głównym celem projektu jest edukacja 
ekologiczna dzieci i młodzieży z terenu 
powiatu jarocińskiego w zakresie pro-
mowania działań podejmowanych na 
rzecz ochrony powietrza oraz podnie-
sienia świadomości ekologicznej dzieci 
i młodzieży.
Otrzymane środki przeznaczone zosta-
ną m.in. na zorganizowanie 4 konkur-
sów ekologicznych:
1. Konkurs pt.: „Oswajamy OZE” – 
w trakcie przygotowywania,

2. Konkurs pt.: „Śmieciom – STOP!” 
DLA LASU. DLA LUDZI. ŚMIECIOM 
STOP – zgłoszenia przyjmowane do 16 
października 2020 r.,
3. Konkurs plastyczny dla dzieci i mło-
dzieży pt. „Moje EcoMiasto za 20 lat” 
zgłoszenia przyjmowane do 16 paź-
dziernika 2020 r.,
4. Konkurs na najładniejszą piosenkę 
o tematyce ekologicznej – w trakcie 
przygotowywania. Zorganizowany 
zostanie również quiz z wiedzy ekolo-

gicznej dla dzieci i młodzieży.
Szczegóły oraz regulaminy wszystkich 
konkursów znajdują się stronie interne-
towej   www.powiat-jarocinski.pl
Rozstrzygnięcie konkursów oraz prze-
prowadzenie quizu nastąpi podczas 

„I Powiatowego Pikniku Ekologicznego 
pt:. „Z Ekologią na Ty”.

PREMIER RP W JAROCINIE
7 lipca br. Premier RP Mateusz Morawiecki spotkał się z 
mieszkańcami naszego powiatu. Spotkanie miało miejsce 
na placu przed Zespołem Szkół Ponadpodstawowych nr 2 
w Jarocinie. W spotkaniu uczestniczyli: ministrowie – Jan 
Dziedziczak i Robert Nowicki, posłanka Katarzyna Sójka, 
posłowie - Jan Mosiński i Piotr Kaleta, wojewoda Łukasz 
Mikołajczyk, przedstawiciele Powiatu Jarocińskiego, władz 
gminnych oraz organizacji społecznych.

Lidia Czechak 
Starosta Jarociński

Wizyta najważniejszych polityków w kraju zawsze jest dużym przedsięwzięciem i 
cieszy się zainteresowaniem. Premier postanowił odwiedzić Jarocin spontanicznie, 
na przygotowanie spotkania mieliśmy zaledwie jeden dzień. To było wyjątkowe 
spotkanie.

Lidia Czechak 
Starosta Jarociński

Bardzo się cieszę, że pro-
jekt przygotowany przez 
pracowników naszego 
starostwa, znalazł się na 
2 miejscu listy wniosków na przedsięwzięcia 
związane z edukacją ekologiczną spełniają-
cych warunki do dofinansowania. Konkursy 
oraz quiz zapewnią mnóstwo pozytywnych 
emocji i dobrej zabawy połączonej z edukacją 
ekologiczną. 

Prezes Rady Ministrów opowiadał 
o rządowych tarczach związanych 
z pandemią koronawirusa oraz o dofi-
nansowaniach z Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych, którego inicja-
torem jest prezydent Andrzej Duda. 
Mateusz Morawiecki podkreślił, jak 
ważne jest zrównoważony rozwój, 
który pozwoli na szybki rozwój nie 
tylko Warszawy, ale też małych miast, 
by nie było „Polski A”, „Polski B” czy 

„Polski C. Rząd, nie patrząc na barwy 
polityczne, przeznacza środki na in-
westycje lokalne dla każdego powiatu 
i każdej gminy, według sprawiedliwe-
go i obiektywnego podziału. Te środki 
mają zaspokoić potrzeby samorządów, 
a także wesprzeć lokalnych przedsię-
biorców – mówił Mateusz Morawiecki. 
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I POWIATOWY FESTIWAL
SMAKÓW LOKALNYCH I RĘKODZIEŁA
W niedzielę, 23 sierpnia 2020 roku, w Golinie odbył się „I Powiatowy Festiwal Lokalnych Smaków i Rękodzieła” współ-
finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiej-
skich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Powiat Jarociński pozyskał na realizację wydarzenia 
18.327,00 zł. 

Na placu kościelnym w Golinie zaprezentowało się 11 Kół Gospodyń Wiejskich z terenu powiatu jarocińskiego. Uczestnicy 
wydarzenia mogli spróbować lokalnych potraw przygotowanych przez Panie z KGW oraz wziąć udział w warsztatach

W trakcie Festiwalu odbył się konkurs 
na najbardziej imponujące warzy-
wo lub owoc. Komisja konkursowa, 
w składzie: Starosta – Lidia Czechak, 
Sołtys Goliny – Ryszard Żyto, Radny 
Sejmiku Województwa Wielkopol-
skiego – Jan Grzesiek, Przedstawi-
ciel Rady Sołeckiej –Irena Tolińska, 
Prezes Fundacji „W Dobrą Stronę” –
Agnieszka Rybacka, nagrodziła 8 lau-
reatów oraz wręczyła 10 wyróżnień.
Koła Gospodyń Wiejskich wzięły 

udział w konkursie „Lokalny Smak 
Roku 2020”, który polegał na przy-
gotowaniu - RUMPUCIA WIEL-
KOPOLSKIEGO – tradycyjnej zupy 
jarzynowej.
1. miejsce zajęło: KGW Zalesie,
2. miejsce zajęło: KGW Sławoszew,
3. miejsce zajęło: KGW Rusko.
Pozostałe KGW otrzymały wyróż-
nienia.
W skład komisji konkursowej ocenia-
jącej smak zup jarzynowych weszli: 
Katarzyna Szymkowiak – Wicesta-
rosta Jarociński, Leszek Grześkiewicz 

– właściciel Restauracji Leo Catering, 
Tomasz Kubiak – kucharz z Restaura-
cji Eden.pl w Witaszycach oraz miesz-
kanki Goliny - Lilianna Staniewska 
i Ewa Konieczna.
Laureaci konkursów otrzymali cenne 
nagrody współfinansowane ze środ-

ków Unii Europejskiej w ramach 
Schematu II Pomocy Technicznej 

„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” 
Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2014-2020.

„I Powiatowy Festiwal Lokalnych 
Smaków i Rękodzieła” cieszył się 
dużym zainteresowaniem. Ze wzglę-
du na aktualną sytuację epidemiolo-
giczną w kraju na wydzielonym placu 
mogło przebywać tylko 50 osób od-
wiedzających.
Głównym celem projektu jest promo-
cja zrównoważonego rozwoju obsza-
rów wiejskich, podniesienie jakości 
życia na wsi oraz poziomu aktywno-
ści wielopokoleniowej społeczności 
wiejskiej w Powiecie Jarocińskim. 
Organizatorzy za wsparcie dzięku-
ją przede wszystkim: KGW w Goli, 
KGW Zalesie, KGW w Golinie, KGW 

w Zakrzewie, KGW Siedlemin, KGW 
w Sławoszewie, KGW w Kotlinie, 
KGW w Wysogotówku, KGW An-
tonin, KGW Lisew, KGW w Rusku 
oraz Sołectwu Golina i Stefanów, Pro-
boszczowi Parafii z Goliny, Fundacji 

„W Dobrą Stronę”, Stowarzyszeniu 
na rzecz Wsparcia Rodziny Familia 
Jarocin i organizatorom warsztatów 

- Gospodarstwu Agroturystycznemu 
„Zagrodzie na Zadupiu” z Sycyna i Re-
stauracji Leo  Catering z Radlina.

z pieczenia chleba i carvingu.
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27 czerwca odbyło się oficjalne otwarcie II etapu ścieżki 
rowerowej Jarocin-Żerków, na odcinku Jarocin-Wilkowyja. 

PRZEBUDOWANA DROGA POWIATOWA 
W  MIESZKOWIE OFICJALNIE ODDANA DO UŻYTKU! 
16 lipca odbyło się oficjalne oddanie do użytku przebudo-
wanej drogi powiatowej nr 3742 P – ulicy Dworcowej w 
Mieszkowie. Łączny koszt prac to ponad 1,9 mln złotych.   
 
Powiat Jarociński wydał na inwestycję 
blisko 760  tysięcy złotych, gmina Ja-
rocin udzieliła wsparcia w wysokości 
ponad 253 tysięcy zł. Zadanie zostało 
dofinansowane z Funduszu Dróg Sa-
morządowych, który przekazał kwotę 
prawie 900 tysięcy złotych. 
Inwestycja w Mieszkowie obejmo-
wała przebudowę ponad 1 km drogi, 

wydzielenie pasa dla ruchu rowerów, 
budowę 1 przejazdu dla rowerów, 
przebudowę ponad 1 km chodników, 
1 przejścia dla pieszych oraz przystan-
ków komunikacyjnych. Wykonane 
zostało oznakowanie aktywne przed 
przejazdem kolejowym. Wykonawcą 
było Przedsiębiorstwo Budownictwa 
Drogowego S.A. z Kalisza.

Katarzyna Szymkowiak 
Wicestarosta Jarociński

Budowa ścieżki rowerowej jest bardzo ważna dla naszych samorządów, ponieważ 
pełni ona istotną rolę komunikacyjną dla lokalnej społeczności. Pragnę podkreślić, 
że jako Zarząd Powiatu Jarocińskiego staramy się dążyć do stawianych sobie celów, 
a budowa tej ścieżki była jednym z naszych priorytetów.

PFRON DOFINANSUJE
AUTOBUS DLA GMINY JARACZEWO
Powiat Jarociński otrzymał dofinansowanie z Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację 
„Programu wyrównywania różnic między regionami III”.

D of i nans ow an i e  w  kwo c i e 
247.784,33 zł stanowi 60% udziału 
środków PFRON w kosztach re-
alizacji projektu, pozostała część 
zostanie sfinansowana ze środków 
budżetu Miasta i Gminy Jaracze-
wo. Zakupiony zostanie autobus 
do przewozu osób niepełnospraw-
nych, co stanowi realizację zadań 
z zakresu obszaru D – likwidacja 
barier transportowych.
Zgodnie z przyjętą „Strategią Roz-
woju Kraju 2020”Polska w roku 

2020 to: aktywne społeczeństwo, 
konkurencyjna gospodarka i spraw-
ne państwo. Niezbędne jest wspie-
ranie innowacyjnych instrumentów 
pozwalających zmniejszać skutki 
wykluczenia społecznego, tworzą-
cych społeczną wartość dodaną, 
w tym również w obszarze ekonomii 
społecznej. Osób Niepełnospraw-
nych została już podpisana. Re-
alizacją zajmie się Stowarzyszenie 
Opus, prowadzące Warsztat Terapii 
Zajęciowej w Jarocinie. 

Lidia Czechak 
Starosta Jarociński

Rozwój infrastruktury drogowej jest bardzo ważny dla naszego powiatu. 
Mieszkańcy Mieszkowa długo czekali na ten remont. Cieszę się, że już w drugim 
roku kadencji udało się oddać do użytku wyremontowaną ulicę Dworcową. 

Rehabilitacja społeczna i zawodowa w formie warsztatów tera-
pii zajęciowej jest ważnym elementem systemu wsparcia osób, 
którym niepełnosprawność uniemożliwia lub poważnie utrud-
nia aktywne funkcjonowanie społeczne i zawodowe.

Program „Zajęcia klubowe w WTZ” 
jest rozwiązaniem, które sprzyja 
aktywnemu wspomaganiu uczest-
ników warsztatów, którzy weszli 
na rynek pracy oraz osób niepeł-
nosprawnych przed rozpoczęciem 
procesu rehabilitacji w warsztacie 
terapii zajęciowej.
Powiat jarociński na realizację pro-
gramu pozyskał środki w kwocie
18 900,00 zł. Umowa z Państwo-

wym Funduszem Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych została 
już podpisana. Realizacją zajmie się 
Stowarzyszenie Opus, prowadzące 
Warsztat Terapii Zajęciowej w Ja-
rocinie. 

„ZAJĘCIA KLUBOWE W WTZ”
KOLEJNE DOFINANSOWANIE DLA POWIATU

Do użytku oddano blisko 3,5 km ścieżki rowerowej, od skrzyżowania z ulicą 
Sportową w Jarocinie do mostu na rzece Lutynia w Wilkowyi.  Koszt tej inwestycji 
to 2.902.566,28 zł, Gmina Jarocin udzieliła wsparcia w wysokości 1.450.000,00 zł. 
Wykonawcą robót była firma PUB „BRUKPOL” s.c. z Strzelc Wielkich. 

OTWARCIE II ETAPU 
ŚCIEŻKI ROWEROWEJ 
JAROCIN-ŻERKÓW

Jarociński Informator Powiatowy – wrzesień 20204


