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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,
budżetu obywatelskiego. Działając na podstawie art. 30a ust. 3 rada powiatu może określić
w drodze uchwały szczegółowe wymogi dotyczące raportu. W odniesieniu do raportu za rok
2018 r. Rada Powiatu Jarocińskiego nie skorzystała z powyższego uprawnienia, w związku
z powyższym raport został przygotowany w oparciu o ogólne wytyczne wskazane w ustawie.
Wykonując przytoczone wyżej dyspozycje Zarząd Powiatu Jarocińskiego przekazuje
Przewodniczącemu Rady Powiatu Jarocińskiego „Raport o stanie powiatu za 2018 rok”,
a za jego pośrednictwem radnym, mieszkańcom i wszystkim zainteresowanym.
Redagując treści, zespół przygotowujący raport, uznał za zasadne oparcie jego
struktury o zakres działania i zadania powiatu enumeratywnie wymienione w art. 4
powiatowej ustawy samorządowej. Raport uwzględnia zadania zlecone z zakresu administracji
rządowej i z oczywistych względów nie odnosi się do budżetu obywatelskiego.
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Podstawowe dane dotyczące powiatu

Powiat Jarociński położony jest na południu środkowej części Województwa
Wielkopolskiego. Od północy graniczy z powiatem średzkim, na północnym – wschodzie
z wrzesińskim, na wschodzie i południowym wchodzie z pleszewskim, na południu
z krotoszyńskim, a na zachodzie ze śremskim i gostyńskim. Podstawowe jednostki
administracyjne wchodzące w skład powiatu to: miasta – Jarocin, Jaraczewo i Żerków oraz
gminy: Jaraczewo, Jarocin, Kotlin i Żerków. Powiat Jarociński to jeden z 31 powiatów ziemskich
województwa wielkopolskiego. Powierzchnia powiatu wynosi 587,7 km2 . 71% powierzchni
omawianego obszaru to grunty orne użytkowane rolniczo. Naturalne

warunki rozwoju

roślinności stwarzają trwałe użytki zielone, tj. łąki i pastwiska zajmujące 7% powierzchni
powiatu, a grunty zadrzewione zajmują łącznie 18,6% powierzchni ogólnej. Nieużytki i tereny
inne stanowią na omawianym terytorium niespełna 1% powierzchni.
Powiat zamieszkuje, według stanu na dzień 31.12.2018 roku, 71.771 mieszkańców,
odpowiednio 34983 mężczyzn i 36788 kobiet. W miastach zamieszkuje 29753 mieszkańców
a na wsiach 42018 osób.
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Realizacja zadan powiatu,
wraz z informacją o realizacji
polityk, programow i strategii
dotyczących tych zadan .
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I. EDUKACJA PUBLICZNA
Powiat Jarociński w ramach zadań z zakresu edukacji publicznej prowadzi pięć szkół
i placówek, które oprócz bieżącej działalności realizują liczne dodatkowe przedsięwzięcia,
w tym projekty edukacyjne. Powiat w roku szkolnym 2017/2018 prowadził następujące szkoły
i placówki:
1) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1,
2) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2,
3) I Liceum Ogólnokształcące,
4) Zespół Szkół Przyrodniczo-Biznesowych w Tarcach,
5) Zespół Szkół Specjalnych,
6) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna.
W skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Jarocinie wchodziło:
 7 oddziałów liceum ogólnokształcącego,
 27 oddziały technikum ( technik informatyk, ekonomista, budownictwa, mechatronik,
żywienia i usług gastronomicznych, cyfrowych procesów graficznych).
W skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Jarocinie wchodziło:
 9 oddziałów liceum ogólnokształcącego,
 13 oddziałów technikum (technik usług fryzjerskich, elektryk, hotelarstwa, mechanik,
mechanik pojazdów samochodowych, elektronik),
 21 oddziałów zasadniczej szkoły zawodowej (min. sprzedawca, kucharz, monter
zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,
 fryzjer, mechanik pojazdów samochodowych, operator obrabiarek skrawających,
cukiernik, piekarz, elektromechanik pojazdów
 samochodowych, elektryk, blacharz, ślusarz, wędliniarz, stolarz, lakiernik).
W skład Zespołu Szkół Przyrodniczo-Biznesowych w Tarcach wchodziło:
 4 oddziały liceum ogólnokształcącego dla dorosłych,
 5 oddziałów Szkoły Policealnej (administracja, rachunkowość, BHP, florysta, opiekun
medyczny, rolnik, masażysta, opiekunka
 dziecięca),
 13 oddziałów technikum (organizacji reklamy, logistyk, technologii żywności,
weterynarii, agrobiznesu, architektury krajobrazu).
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W I Liceum Ogólnokształcącym było:
 16 oddziałów liceum ogólnokształcącego.
W Zespole Szkół Specjalnych były:
 15 oddziałów szkoły podstawowej specjalnej,
 5 oddziałów gimnazjum specjalnego,
 6 oddziały szkoły przysposabiającej do pracy.
W roku 2018 szkoły realizowały kilkanaście projektów, porozumień i programów.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 realizował wymienione niżej
przedsięwzięcia:

1. Porozumienie o sprawowaniu patronatu naukowego z Uniwersytetem
Przyrodniczym w Poznaniu w zakresie przedmiotów gastronomicznych. Jest
realizowane począwszy od 12.09.2018 i planowany do czerwiec 2021. Celem
współpracy jest poszerzenie oferty edukacyjnej Technikum Żywienia i Usług
Gastronomicznych w ZSP nr 1 w Jarocinie, zainteresowanie tematyką żywienia
i dietetyki, poszerzenie świadomości żywieniowej uczniów, zapoznanie z ofertą
edukacyjną Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, doradztwo zawodowe
w zakresie wyboru ścieżki zawodowej. W 2018 roku uzyskano rezultaty w postaci
poszerzenia oferty edukacyjnej Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych w ZSP
nr 1 w Jarocinie, zwiększonego zainteresowania tematyką żywienia i dietetyki.
Nastąpiło poszerzenie świadomości żywieniowej uczniów. Uczniowie zapoznali się
z ofertą edukacyjną Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Prowadzone było
doradztwo zawodowe w zakresie wyboru ścieżki zawodowej.
2. Poznać i ocalić od zapomnienia - Powstanie Wielkopolskie Łączymy pokolenia:
Przedsięwzięcie realizowano w okresie 01.01.2018- 31.12.2018 i miało na celu
rozwijanie zainteresowań uczniów dotyczących historii Polski oraz regionu, utrwalenie
tradycji powstańczej w rodzinach i pamięci o powstańcach. W konkursie wzięło udział
127 uczniów a 11 prac znalazło się w finale i zostało nagrodzonych.
3. „Zmieniasz swoją przyszłość sięgając po nowe”. Zadanie realizowano w okresie
01.10.2016 – 31.05.2018 a kwota dofinasowania wyniosła 179 369,19 PLN Celem
przedsięwzięcia było zdobycie nowych i utrwalenie zdobytych już umiejętności
budowlanych poszerzenie kompetencji językowych w obszarze języka niemieckiego
zawodowego; poszerzenie kompetencji informatycznych w zakresie obsługi
programów komputerowych, baz danych związanych z budownictwem, tworzenia
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stron internetowych, prezentacji multimedialnych przy redagowaniu materiałów
promocyjnych; poszerzenie umiejętności interpersonalnych , asertywność, radzenie
sobie z sytuacjami stresowymi i konfliktowymi, rozwijanie umiejętności pracy w grupie
wielonarodowościowej, doświadczenie multikulturowości, poznanie systemu i sposobu
kształcenia dualnego zawodowego w Niemczech, nabycie przeświadczenia o wartości
uczenia się przez całe życie.
4. „Zabudowa sucha, czyli wykończ swoje marzenia!” zadanie realizowano w okresie
01.10.2018 – 31.05.2020 a kwota dofinansowania wyniosła 242 380,14 PLN. Celem
projektu było doświadczenie multikulturowości, poznanie systemu i sposobu
kształcenia dualnego zawodowego w Niemczech, nabycie przeświadczenia o wartości
uczenia się przez całe życie.
5. Współpraca z Academy Support Center przy Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania
w Rzeszowie w ramach prowadzenia w ZSP1 w Jarocinie Akademii sieci CISCO
Przedsięwzięcie realizowano w okresie 01.02.2016 – 31.01.2020. Jego celem jest
podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności związanych ze sprzętem
i oprogramowaniem komputerów potrzebnych, aby spełnić rosnące wymagania
profesjonalistów IT, podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności w ramach
projektowania, budowy, konfiguracji oraz zarządzania małymi i średnimi sieciami
komputerowymi, uzyskanie wiedzy na temat możliwości rozwoju i planowania przyszła
kariery w branży IT przygotowanie do uzyskania certyfikatów z branży IT (CCNA,
CompTIA A+…).

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 realizował opisane poniżej
przedsięwzięcia:

1. „Z nożyczkami przez Europę” Data realizacji obejmowała okres: 02.10.201701.10.2019 a kwota dofinansowania wyniosła 225.660,60 zł. Celem działania było
podniesienie jakości kształcenia, szczególnie praktycznego, dostosowanie
kształcenia zawodowego do wymogów europejskiego rynku pracy i europejskich
systemów kształcenia, podniesienie interpersonalnych kwalifikacji pracowników
w celu tworzenia i realizacji nowych projektów mobilności. W ramach rezultatów
nastąpiło poznanie nowych, lepszych, bardziej efektownych, nowoczesnych metod
pracy. Doświadczono pracy z prawdziwymi stylistami miały miejsce ćwiczenia
w doradzaniu fryzur, a także makijażu zgodnie z typem urody. uczniowie poznawali
tradycję i kulturę Niemiec. Doświadczyli umiejętności planowania swojej
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przyszłości, uczenie się tolerancji i współdziałania z rówieśnikami w grupie.
2. „Szkoła Młodych Patriotów”. Zadanie realizowano w czasie 30.11.201730.05.2018. Kwota dofinansowania wyniosła 360,00 zł. celem przedsięwzięcia było
kształtowanie postaw patriotycznych.

Zespół Szkół Przyrodniczo-Biznesowych w Tarcach realizował opisane poniżej
przedsięwzięcia:

1. „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska” Projekt realizowany jest
we współpracy z Województwem Wielkopolskim i Politechniką Poznańską.
Realizowany jest od 19.07.2016 r. Dofinansowanie stanowiło 15 laptopów wraz
z oprogramowaniem o wartości ok. 80 tys. ,wsparcie dla nauczycieli w formie
studiów podyplomowe z doradztwa edukacyjno-zawodowe dla 1 osoby o wartości
5 tys. zł. Celem projektu było pogłębienie wiedzy teoretycznej i praktycznej oraz
doposażenie pracowni organizacji reklamy, podniesienie jakość kształcenia
zawodowego. Uzyskane rezultaty to tygodniowe zajęcia specjalistyczne
w laboratoriach dla zawodu technik organizacji reklamy na Politechnice Poznańskiej.
1) „Erasmus +”„Zawodowcy Południowej Wielkopolski otwarci na standardy
europejskie” Realizowany z Centrum Wspierania Rzemiosła Kształcenia Dualnego
i Zawodowego w Kaliszu. Projekt realizowany od września 2018 do lutego 2020.
Wartość projektu dla trzech szkół, w tym szkoły w Tarcach to 149 tys.716 €, czyli po
około 50 tys. € dla jednej szkoły. Całość rozliczana jest przez CWRKDiZ w Kaliszu. Cel
projektu to miesięczny staż w Irlandii (przełom września i października 2019
r.),doskonalenie języka angielskiego, obserwacja organizacji pracy w Irlandii,
zdobycie nowych doświadczeń.
2) Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020 II. Projekt realizowany jest od marca 2018 do
grudnia 2022. Celem projektu jest doposażenie szkoły w sprzęt komputerowy
i informatyczny, udział uczniów w zajęciach, poznanie innych metod i form
prowadzenia zajęć, udział w podprojekcie – Uczniowie Laboratoria Informatyczne,
udział uczniów i nauczycieli w telekonferencjach i szkoleniach prowadzonych przez
pracowników naukowych UAM w Poznaniu. Dotychczas szkoła wyposażona została
w serwerownię, sieć bezprzewodową, 25 tabletów i laptop.
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Zespół Szkół Specjalnych realizował opisane poniżej przedsięwzięcia:

1. Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów
i nauczycieli w zakresie TIK na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica” Uczestnictwo
w projekcie zrealizowanym na przełomie września i października 2018 roku
owartości 14 000,00 zł, umożliwiło wykorzystywania w procesie dydaktycznym
nowoczesnych pomocy dydaktycznych, wybranych przez szkoły zgodnie z ich
zdefiniowanymi potrzebami oraz podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli
przez zmianę sposobu myślenia o możliwościach wykorzystania nowych technologii
Szkoła pozyskała projektor oraz zestaw multimedialny do realizacji programów
nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych.
2. Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” realizowany jest od
2018r i planowany jest na 3 lata. Kwota dofinansowania w 2018 roku to
78 000,00zł. Celem
projektu jest realizacja zadań wiodącego ośrodka
koordynacyjno- rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu - organizowanie
wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, w zależności od potrzeb dziecka.
W minionym roku zrealizowano 1300 godzin zajęć specjalistycznych (rehabilitacja/
fizjoterapia, logopedia, z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka).
Z programu skorzystało 47 dzieci z różnymi wadami i dysfunkcjami, w wieku od
miesiąca życia do czasu podjęcia nauki w szkole, Ze wsparcia korzystali również
rodzice. Wszyscy, którzy zgłosili potrzebę uzyskania wsparcia, otrzymali je.
Prowadzone wsparcie zostało bardzo dobrze ocenione przez wszystkie podmioty
biorące udział w Programie. Pozwoliło bardziej zaangażować dzieci i ich rodziców
w proces terapeutyczny, co przyniosło wymierne efekty w jakości życia dziecka
i całej rodziny. W ocenie specjalistów i odbiorców usług zastosowane formy terapii
stosowane systematycznie w dłuższym okresie czasu jeszcze bardziej wpłyną na
niwelowanie dysfunkcji w zakresie rozwoju psychoruchowego dzieci oraz poprawią
komfort życia ich rodzin.

I Liceum Ogólnokształcące realizowało opisane poniżej przedsięwzięcia:

1. Patronat UAM - Wydział Historyczny realizowany od 9.10.2018 do 30.06.2020 r.
Patronaty daje uczniom możliwość zapoznania się konkretnymi uczelniami,
poznania zasad funkcjonowania uczelni. Mają styczność z profesorami, doktorami.
Uczestniczą w wykładach, ćwiczeniach. Dodatkowo nabywają wiedzę spoza
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programu nauczania dla szkół średnich, co z kolei pomaga im później zajmować
wysokie lokaty w olimpiadach przedmiotowych.
2. Umowa Partnerska z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu, Wydziałem
Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach. Umowa została zawarta
13 listopada 2018 r. na czas nieokreślony. Celem jest danie uczniom możliwość
poznania zasad funkcjonowania uczelni. Mają styczność z profesorami, doktorami.
Uczestniczą w wykładach, ćwiczeniach. Dodatkowo nabywają wiedzę spoza
programu nauczania dla szkół średnich, co z kolei pomaga im później zajmować
wysokie lokaty w olimpiadach przedmiotowych.
3. List intencyjny dotyczący współpracy w dziedzinie edukacji pomiędzy
Uniwersytetem Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Podpisany
został 28.08.2018 i obejmuje okres 3 lat.
Uczniowie poznają zasady
funkcjonowania uczelni. Mają styczność z profesorami, doktorami. Uczestniczą
w wykładach, ćwiczeniach. Dodatkowo nabywają wiedzę spoza programu
nauczania dla szkół średnich, co z kolei pomaga im później zajmować wysokie
lokaty w olimpiadach przedmiotowych.
4. Porozumienie z Wydziałem Chemii UAM Poznań na okres 21.11.2017 do
30.06.2020. Uczniowie poznają zasady funkcjonowania uczelni. Mają styczność
z profesorami, doktorami. Uczestniczą w wykładach, ćwiczeniach. Dodatkowo
nabywają wiedzę spoza programu nauczania dla szkół średnich, co z kolei pomaga
im później zajmować wysokie lokaty w olimpiadach przedmiotowych.

Przedstawione poniżej zestawienie ilustruje ilość absolwentów którzy ukończyli
w 2018 roku szkoły prowadzone przez nasz Powiat.

Nazwa szkoły

Typ szkoły
LO

Zespól Szkół
Ponadgimnazjalnych
Nr 2

Technikum

Zawód
LO
Technik mechanik
Technik hotelarstwa
Technik elektronik
Technik usług fryzjerskich
Technik pojazdów
samochodowych

Starostwo Powiatowe w Jarocinie
Al. Niepodległości 10-12 63-200 Jarocin
tel. 62 747 15 96, 62 747 29 20, fax 62 747 33 37
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82
18
5
12
17
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ZSZ

Zespół Szkół
PrzyrodniczoBiznesowych
w Tarcach

technikum

Technik elektryk
Sprzedawca
Kucharz
Operator obrabiarek
skrawających
Piekarz
Fryzjer
Mechanik pojazdów
samochodowych
Elektromechanik pojazdów
samochodowych
Elektromechanik
Elektryk
Monter zabudowy i robót
wykończeniowych
w budownictwie
Cukiernik
Blacharz samochodowy
Ślusarz
Monter sieci i instalacji
sanitarnych
Wędliniarz
Stolarz
Tapicer
Mechanik operator
pojazdów i maszyn
rolniczych
Zdun
Dekarz
Lakiernik
Technik agrobiznesu
Technik architektury
krajobrazu
Technik organizacji reklamy
Technik weterynarii
Technik logistyk
Technik technologii
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26
22
6
11
20
20

11
2
12
13
9
2
3
5
2
2
4
1
1
1
3
24
8
19
10
30
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Liceum
ogólnokształcące dla
dorosłych

Szkoła policealna

Liceum
ogólnokształcące

ZSP Nr 1

żywności
LO

38

Technik
administracji/rachunkowości
Florysta/opiekun medyczny
Technik masażysta
Kwalifikacyjny Kurs Rolnik
LO

9/10

technik cyfrowych procesów
graficznych
technik informatyk

24

technik ekonomista,

34

technik żywienia i usług
gastronomicznych

23

technik geodeta

14

technik budownictwa

10

LO

180

20/7
11
28
75

20

Technikum nr 1

I LO

Liceum
ogólnokształcące

W roku 2018 zrealizowano następujące inwestycje i remonty w szkołach
powiatowych.

W ZSP Nr 1
 zamontowano windę która, służy niepełnosprawnym uczniom, ułatwia poruszanie po
piętrach Szkoły. Na zadanie pozyskano środki o wartości 277 244,41 zł.
 Ponadto za kwotę 132 311,12 zł. wyremontowane pokrycie dachowe budynku
warsztatów szkolnych.

Starostwo Powiatowe w Jarocinie
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W ZSP Nr 2
 przeprowadzono adaptację strychu na pracownie na kwotę 508.559,09 zł.
W wyniku adaptacji na strychu powstała 1 sala lekcyjna, 4 pracownie językowe oraz
węzeł sanitarny.
W ZSPB Tarce
 zakończono II etap budowy garażu na kwotę 61 521,82 zł. Jest to garaż na sprzęt
rolniczy uzyskany we wcześniejszym projekcie.
 Ponadto przeprowadzona została modernizacja ogrzewania i sieci wodociągowej
na kwota: 9 050,00 zł. Doprowadzenie rury CO i bieżącej wody do pracowni
dydaktycznych w budynku z pracowniami reklamy i kierunków „medycznych”.
W I LO
 przeprowadzono renowacja parkietu na sali gimnastycznej i auli za kwotę
83 938,19 zł. Dzięki temu poprawiono bezpieczeństwo uczniów, ponieważ stara
powłoka lakiernicza straciła swoje właściwości i nie zapewniała odpowiedniej
przyczepności. Dodatkowo, poprzez namalowanie nowych linii wyznaczono boiska do
dwóch nowych dyscyplin przez co poprawiono funkcjonalność Sali.
 Ponadto przeprowadzono renowację drzwi, elementów drewnianych w auli oraz
dokonano wymiany stolarki okiennej. Remont przeprowadzono za kwotę 70 776,37zł.
Wymiana okien znacznie poprawiła wydajność cieplną w auli. Stare okna oraz ramy
były w bardzo złym stanie, przez nieszczelności w okresie zimowy bardzo trudno było
utrzymać odpowiednią temperaturę. Jednocześnie poprawiło się bezpieczeństwo,
ponieważ podczas silnych wiatrów okna otwierały się same, czasem wypadały szyby.
W Zespole Szkół Specjalnych
 wykonano remont pokrycia dachowego na kwotę: 49 967,02 zł.
W 2016 roku pracownicy Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych przy współpracy
z firmą zewnętrzną przygotowali trzy wnioski o dofinasowanie w ramach konkursu
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020,
Oś priorytetowa 8. Edukacja, Działanie 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia
i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 8.3.1 Kształcenie zawodowe
młodzieży – tryb konkursowy dla szkół ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Jarocińskiego:
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie, Zespołu szkół Ponadgimnazjalnych nr 2
w Jarocinie oraz Zespołu Szkół Przyrodniczo Biznesowych w Tarcach.

Starostwo Powiatowe w Jarocinie
Al. Niepodległości 10-12 63-200 Jarocin
tel. 62 747 15 96, 62 747 29 20, fax 62 747 33 37
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Wydział Oświaty i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Jarocinie opracował
i złożył również dwa wnioski o dofinansowanie w ramach konkursu Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8.
Edukacja, Działanie 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki
szkolnej oraz wyrównywanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.2
Kształcenie ogólne – tryb konkursowy dla Zespołu Szkół Specjalnych w Jarocinie oraz dla
trzech placówek ponadgimnazjalnych.
Wszystkie złożone przez Powiat Jarociński wnioski zostały pozytywnie zaopiniowane pod
względem formalnych i merytorycznym.
Powiat Jarociński w ramach poddziałania 8.3.1 łącznie pozyskał 3.245.042,02zł
dofinansowania na realizację trzech projektów:
1. „Kształcenie zawodowe uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie”
Całkowita wartość projektu: 1.562.346,00 zł
Wartość dofinansowania: 1.406.111,40 zł
Okres realizacji: 30 grudnia 2016 r. do 31 maja 2018 r.
2. „Kształcenie zawodowe uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie”
Całkowita wartość projektu: 1.330.850,00 zł
Wartość dofinansowania: 1.197.765,00
Okres realizacji: 30 grudnia 2016 r. 31 stycznia 2019 r.
3. „Kształcenie zawodowe uczniów Zespołu Szkół Przyrodniczo—Biznesowych w Tarcach”
Całkowita wartość projektu: 712.406,25 zł
Wartość dofinansowania: 641.165,62 zł
Okres realizacji: 30 grudnia 2016 r. 31 stycznia 2019 r.

Powiat jarociński w ramach poddziałania 8.1.2 łącznie pozyskał 1.557.449,78zł
dofinansowania na realizacje dwóch projektów:

1. „Podniesienie jakości kształcenia w Zespole Szkół Specjalnych w Jarocinie”:
Całkowita wartość projektu: 910.458,33 zł
Wartość dofinansowania: 864.935,41 zł
Okres realizacji: 01 września 2017 r. do 30 kwietnia 2019 r.
Starostwo Powiatowe w Jarocinie
Al. Niepodległości 10-12 63-200 Jarocin
tel. 62 747 15 96, 62 747 29 20, fax 62 747 33 37
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2. „Rozwój kompetencji kluczowych w szkołach ponadgimnazjalnych w powiecie
jarocińskim”
Całkowita wartość projektu: 728.962,50 zł
Wartość dofinansowania: 692.514,37 zł
Okres realizacji: 31 września 2017 r. do 31 lipca 2019 r.

Poddziałanie 8.3.1 - Kształcenie zawodowe młodzieży

W 2018 roku kontynuowano realizację projektów finansowanych z poddziałania 8.3.1.
W ramach realizacji projektów realizowane były różne formy doskonalenia zawodowego
nauczycieli naszych szkół (studia podyplomowe, kursy, szkolenia). Najważniejszym zadaniem
jednak była realizacja różnych form kształcenia uczniów zwiększających ich konkurencyjność
na rynku pracy (staże zawodowe, kursy, szkolenia).
- W ramach projektu „Kształcenie zawodowe uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
nr 1 w Jarocinie” zrealizowano poniższe zadania w ramach organizacji staży zawodowych:
Zadanie 1. Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów Technikum z Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie – organizacja staży łącznie 69 osób:
1. Stypendium za udział w stażu zawodowych. Technik informatyk 9 osób – 11.250,00 zł.
2. Stypendium za udział w stażu zawodowym. Technik ekonomista 21 osób – 26.250,00
zł.
3. Stypendium za udział w stażu zawodowym. Technik żywienia i usług gastronomicznych
14 osób – 17.500,00 zł.
4. Stypendium za udział w stażu zawodowym. Technik cyfrowych procesów graficznych
11 osób – 13.750,00 zł.
5. Stypendium za udział w stażu zawodowym. Technik mechatronik 9 osób – 11.250,00 zł.
6. Stypendium za udział w stażu zawodowym. Technik budownictwa 4 osoby – 5.000,00
zł.
7. Stypendium za udział w stażu zawodowym. Technik geodeta 5 osób – 6.250,0 zł.
8. Koszty związane z odbywaniem staży zawodowych: koszty dojazdu – 2.148,04 zł.
9. Koszty związane z odbywaniem staży zawodowych: odzież robocza – 2.099,86 zł.
10. Koszty związane z odbywaniem staży zawodowych: wyposażenie stanowisk
30.278,57zł.
- W ramach projektu „Kształcenia zawodowe uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
nr 2 w Jarocinie” zrealizowano poniższe zadania w ramach organizacji staży zawodowych:
Starostwo Powiatowe w Jarocinie
Al. Niepodległości 10-12 63-200 Jarocin
tel. 62 747 15 96, 62 747 29 20, fax 62 747 33 37
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Zadanie 1. Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów Technikum nr 2 z Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie – organizacja staży łącznie 51 osób.
1. Stypendium za udział w stażu zawodowym 94 osób – 117.500,00 zł.
2. Koszty związane z odbywaniem staży zawodowych: koszty wyposażenia stanowiska:
technik mechanik – 2.397,00 zł.
3. Koszty związane z odbywaniem staży zawodowych : koszty wyposażenia stanowiska:
technik pojazdów samochodowych – 4.352,37 zł.
4. Koszty związane z odbywaniem staży zawodowych : koszty wyposażenia stanowiska:
technik elektryk – 690,98 zł.
5. Koszty związane z odbywaniem staży zawodowych : koszty wyposażenia stanowiska:
technik elektronik – 1.050,00 zł.
6. Koszty związane z odbywaniem staży zawodowych : koszty wyposażenia stanowiska:
technik usług fryzjerskich – 9.839,61 zł.
7. Koszty związane z odbywaniem staży zawodowych : koszty wyposażenia stanowiska:
technik hotelarstwa – 2.781,94 zł.
W ramach projektu „Kształcenie zawodowe uczniów Zespołu Szkół Przyrodniczo –
Biznesowych w Tarcach” zrealizowano poniższe zadania w ramach organizacji staży
zawodowych:
Zadanie 1. Podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów Technikum z Zespołu Szkół
Przyrodniczo – Biznesowych w Tarcach – organizacja staży łącznie 49 osób.
1. Stypendium za udział w stażu zawodowym – 150h stażu – 5 osób – 6.250,00 zł.
2. Stypendium za udział w stażu zawodowym – 300h stażu – 9 osób – 22.500,00 zł.
3. Koszty związane z odbywaniem staży zawodowych : koszty dojazdu – 360,00 zł.
4. Koszty związane z odbywaniem staży zawodowych : wyposażenie stanowisk – 5.550,44
zł.
5. Koszty związane z odbywaniem staży zawodowych: odzież robocza – 1.791,84 zł.
2. Kursy i szkolenia dla uczniów:
W lipcu 2017 r. w trzech postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonych
w trybie art. 138o ustawy prawo zamówień publicznych – zamówienia na usługi społeczne,
wyłoniono wykonawców kolejnych zadań projektowych jakimi są kursy i szkolenia podnoszące
kwalifikacje uczniów uczestniczących w realizacji projektów.
W 2018r.:
- W ramach projektu „Kształcenie zawodowe uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
nr 1 w Jarocinie” uczniowie zrealizowali poszczególne kursy:
Starostwo Powiatowe w Jarocinie
Al. Niepodległości 10-12 63-200 Jarocin
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Zadanie 2 . Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów Technikum z Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie – organizacja kursów i szkoleń – w 2018 roku 455
uczniów ZSP nr 1 w Jarocinie uczestniczyło w kursach i szkoleniach (np. kurs TI- SEP, Akademia
sieci ciscokurs, kurs obsługi kas fiskalnych, Prawo jazdy kat. B, kurs barmański, kurs baristy,
kurs carvingu, kurs projektowania 3D, kurs obsługo GPS, kurs książka obiektu budowlanego,
kurs na uprawnienia 1kv, kurs programowania sterowników logicznych, itd…), łączny koszt
szkoleń i kursów wyniósł – 283.732,68 zł.
- W ramach projektu „Kształcenie zawodowe uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
nr 2 w Jarocinie” uczniowie zrealizowali poszczególne kursy:
Zadanie 2. Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów Technikum nr 2 oraz Zasadniczej
Szkoły Zawodowej nr 2 z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie – organizacja
kursów - – w 2018 roku 221 uczniów ZSP nr 2 w Jarocinie uczestniczyło w kursach i szkoleniach
(np. Kurs spawania metodą MAG, Kurs na 1 Kv, Kurs obsługi wózków widłowych, Kurs wizażu
i stylizacji, Kurs makijażu profesjonalnego, Kurs barmański, Kurs kelnerski, Kurs carvingu, kust
obsługi wózków widłowych, kurs prawo jazdy kat.B - łączny koszt szkoleń i kursów wyniósł –
317.260,00 zł.
- W ramach projektu „Kształcenie zawodowe uczniów Zespołu Szkół PrzyrodniczoBiznesowych w Tarcach” uczniowie zrealizowali poszczególne kursy:
Zadanie 2. Podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów Technikum z ZSPB w Tarcach –
w 2018 roku 110 uczniów ZSP nr 2 w Jarocinie uczestniczyło w kursach i szkoleniach (np. Kurs
spawacza, Kurs obsługi wózków widłowych, Kurs florystyczny, inseminatora, Kurs kucharza,
Kurs kelnerski, Kurs fotografii, kust obsługi wózków widłowych, kurs prawo jazdy kat.B - łączny
koszt szkoleń i kursów wyniósł – 144.020,00 zł.
3. Kursy, szkolenia i studia podyplomowa dla nauczycieli:
Realizacja projektów niesie za sobą także korzyści dla nauczycieli, którzy mogą poszerzać
swoją wiedzę zawodową uczestnicząc w szeregu kursów, szkoleń i studiów podyplomowych.
- W ramach projektu „Kształcenie zawodowe uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
nr 2 w Jarocinie” 21 nauczycieli w 2018 r. zrealizowało kursy, szkolenia i studia podyplomowe
za łączna kwotę – 59.513,00 zł.
- W ramach projektu „Kształcenie zawodowe uczniów Zespołu Szkół PrzyrodniczoBiznesowych w Tarcach” 3 nauczycieli w 2018 r. zrealizowało kursy, szkolenia i studia
podyplomowe za łączna kwotę – 4.310,00 zł.
Starostwo Powiatowe w Jarocinie
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4. Doposażenie pracowni w nowoczesny sprzęt
- W ramach projektu „Kształcenie zawodowe uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
nr 1 w Jarocinie” w 2018 roku doposażono pracownie szkolne w sprzęt dydaktyczny,
placówka wzbogaciła się miedzy innymi o nowe komputery wraz z oprogramowaniem,
drukarki, projektory, nowy sprzęt AGD do pracowni gastronomicznej, zastawy stołowe, sprzęt
do pracowni budownictwa oraz sprzęt do pracowni mechatronicznej – łączny koszt zakupu
doposażenia to 288.891,29 zł
- W ramach projektu „Kształcenie zawodowe uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
nr 2 w Jarocinie” w 2018 roku doposażono pracownie szkolne w sprzęt dydaktyczny,
placówka wzbogaciła się o wyposażenie pracowni hotelarskiej, fryzjerskiej i samochodowej,
miedzy innymi zakupiono specjalistyczną linię diagnostyczną – łączny koszt zakupu
doposażenia
to 196.089,01 zł.
- W ramach projektu „Kształcenie zawodowe uczniów Zespołu Szkół PrzyrodniczoBiznesowych w Tarcach” w 2018 roku doposażono pracownią agrobiznesu, placówka
wzbogaciła się nowy sprzęt rolniczy: glebozgryzarkę, siewnik, sadzarkę, owijarkę, agregat
uprawowy, mieszalnik pasz…itp. – łączny koszt zakupu doposażenia to 171.577,66 zł.
Poddziałanie 8.1.2 – Kształcenie ogólne
We wrześniu 2017 r., wraz z nowym rokiem szkolnym ruszyła realizacji kolejnych dwóch
projektów. W szkołach rozpoczęto realizację projektów: „Podniesienie jakości kształcenia
w Zespole Szkół Specjalnych w Jarocinie” i „Rozwój kompetencji kluczowych w szkołach
ponadgimnazjalnych w powiecie jarocińskim”.
1. Zajęcia i warsztaty dla uczniów:
W ramach realizacji projektów uczniowie uczestniczą w dodatkowych zajęciach
specjalistycznych podnoszących jakość kształcenia we wszystkich placówkach.
- W 2018 roku w ramach projektu „Podniesienie jakości kształcenia w Zespole Szkół
Specjalnych w Jarocinie” realizowano szereg dodatkowych zajęć specjalistycznych oraz
dodatkowych warsztatów dla uczniów:
W ramach realizacji wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z Zespołu
Szkół Specjalnych w Jarocinie, miedzy innymi odbywały się: Zajęcia specjalistyczne
terapeutyczne, Zajęcia rewalidacyjne, Zajęcia specjalistyczne terapeutyczne – logopedia
w Szkole Podstawowej, Zajęcia specjalistyczne terapeutyczne – surdopedagogika w Szkole
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Podstawowej, Zajęcia specjalistyczne terapeutyczne – terapia ręki w Szkole Podstawowej,
Gimnazjum i Szkole Przysposabiającej, Zajęcia specjalistyczne terapeutyczne – arteterapia –
sztuki plastyczne w Szkole Podstawowej, Gimnazjum i Szkole Przysposabiającej, Zajęcia
specjalistyczne terapeutyczne – arteterapia – dramatoterapia w Szkole Podstawowej,
Gimnazjum i Szkole Przysposabiającej, Zajęcia specjalistyczne terapeutyczne – arteterapia biblioterapia w Szkole Podstawowej, Gimnazjum i Szkole Przysposabiającej, itp. – łączny koszt
zajęć realizowanych przez nauczycieli zatrudnionych w placówce wyniósł – 435.753,39 zł.
- W 2018 roku w ramach projektu „Rozwój kompetencji kluczowych w szkołach
ponadgimnazjalnych w powiecie jarocińskim” realizowano szereg dodatkowych zajęć
specjalistycznych oraz dodatkowych warsztatów dla uczniów. W ramach projektów
realizowanych w ZSP nr 1 w Jarocinie, ZSP nr 2 w Jarocinie oraz ZSPB w Tarcach odbywały się
miedzy innymi dodatkowe zajęcia z języka polskiego, matematyki, chemii, fizyki i języków
obcych, organizowane były również wycieczki szkolne - łącznie na tą formę wsparcia
wydatkowano – 174.608,15 zł.
2. Kursy, szkolenia i studia podyplomowa dla nauczycieli:
Realizacja projektów niesie za sobą także korzyści dla nauczycieli, którzy mogą poszerzać
swoją wiedzę zawodową uczestnicząc w szeregu kursów, szkoleń i studiów podyplomowych
W ramach projektu „Podniesienie jakości kształcenia w Zespole Szkół Specjalnych
w Jarocinie” 70 nauczyciel zrealizowało kursy, szkolenia i studia za łączną kwotę 31.234,00 zł.
3. Szkolenia i studia podyplomowe dla nauczycieli:
W ramach realizacji projektów swoje kompetencje podnosili także nauczyciele, którzy
uczestniczyli w kursach, szkoleniach i studiach podyplomowych za łączną kwotę 3.197,00 zł.
Projekt „Podniesienie jakości kształcenia w I Liceum Ogólnokształcącym im. T. Kościuszki
w Jarocinie – realizowany jest w wyniku postępowania konkursowego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa
8. Edukacja, Poddziałanie 8.1.2 – Kształcenie ogólne. Całkowita wartość projektu to
462 842,50 zł, wartość dofinansowanie wynosi 438 119,50 zł. Okres realizacji projektu od
01.09.2018r. do 30.06.2020r. W ramach projektu z zajęć dodatkowych skorzysta 245 uczniów,
48 nauczycieli weźmie udział w szkoleniach i kursach. Przewidziane jest wsparcie stypendialne
dla 22 zdolnych uczniów oraz doposażonych zostanie 5 pracowni szkolnych za kwotę
40 606,40 zł.
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„STO SPOTKAŃ NA 100-LECIE SZKOŁY”
Z okazji 100-lecia jarocińskiej Alma Mater Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki
odbywają się z inicjatywy Stowarzyszenia Wychowanków i Absolwentów Liceum oraz dyrekcji
szkoły spotkania z absolwentami, którzy reprezentują ciekawe zawody lub osiągnęli sukces
zawodowy w różnych dziedzinach nauki, medycyny, gospodarki, kultury, służb mundurowych
itd.
Celem spotkań jest uświadomienie młodzieży jak silny jest związek ze szkołą, nawet po wielu
latach oraz jak realizując swoje pasje i wykorzystując wiedzę wyniesioną z tej szkoły można
realizować się w każdym zawodzie. Spotkania mają charakter otwarty, uczestniczą w nich
zaproszeni goście i mieszkańcy naszego Powiatu.

W 2018 roku odbyło się 17 spotkań co ilustruje zamieszczona poniżej tabela.

Imię i nazwisko
absolwenta

Rok matury

Zajęcie/zawód

Maciej Gogulski

1996

Wiceprezes Krajowej Rady LekarskoWeterynaryjnej oraz dyrektor Uniwersyteckiego
Centrum Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu
Przyrodniczego w Poznaniu

Jakub Kasprzak

2005

Szef kuchni renomowanej restauracji, współautor
projektu „Poznańscy Kucharze Razem”.

Biskup Damian Bryl

1998

Biskup Pomocniczy Archidiecezji Poznańskiej

Tomasz Urbanowicz

1996

Kardiochirurg w Poznaniu

Marcin Tyrakowski

1998

Dawid Kowalski

1995

Bartosz Wojtyra

2008

Sławomir Mazurek

1982

doc. dr hab. Ortopeda dziecięcy w szpitalu
w Otwocku
Kapitan Żeglugi Wielkiej na największych statkach
pasażerskich
Doktorant Wydziału Nauk Geograficznych
i Geologicznych, Specjalista Gospodarki
Przestrzennej
Doktor Nauk Technicznych -górnik geolog
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Iwona KasprzakCiesielska

1992

Dyrektor Marketingu Międzynarodowych Targów
Poznańskich

Jolanta Kucharzak

1981

Radca prawny, mediator, współautor projektu
„Prawoteczka w szkole”.

1998

Optometrysta, dr Nauk Medycznych w zakresie
Biologii Medycznej, wykładowca Uniwersytetu
Medycznego w Poznaniu

2002

Prawnik, adwokat, mediator sądowy oraz zastępca
rzecznika dyscyplinarnego Wielkopolskiej Izby
Adwokackiej w Poznaniu

Agnieszka Pachciarz

1992

Wiceminister zdrowia, prezes NFZ w latach 20122013, dyrektor Wielkopolskiego Oddziału NFZ
w Poznaniu

Arkadiusz Namysłowski

1995

Dźwiękowiec, muzyk i wokalista

1978

Reżyser obsady, decydująca o karierach aktorów,
wspólpracująca z polskimi reżyserami A.Holland,
A.Wajdą, W.Smarzowskim i P.Pawlikowskim oraz
zagranicznymi Stevenem Spielbergiem i Volkerem
Schloendorffem

2002

Chanel Manager w firmie Viacom, odpowiada za
strategie programową kanałów filmowych Comedy
Central i Comedy Central Family

1980

Dyrektor Międzynarodowego Festiwalu
Teatralnego Malta w Poznaniu, Ekspert Unii
Europejskiej w zakresie kultury

Monika Feltzke

Piotr Ruszkiewicz

Magdalena Szwarcbart

Paulina Hempowicz

Michał Merczyński
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II. PROMOCJA I OCHRONA ZDROWIA.
Najważniejszym zadaniem realizowanym przez nasz powiat w zakresie bezpieczeństwa
zdrowotnego mieszkańców była inwestycja o nazwie Nadbudowa i rozbudowa Szpitala
w Jarocinie- etap II realizowana w latach od 2017 do marca 2019 roku, która prowadzona była
przez Szpital Powiatowy w Jarocinie SP. z o.o.
W wyniku przetargu nieograniczonego na roboty budowlane ogłoszonego 04.08.2017.
wyłoniono wykonawcę inwestycji. Spośród trzech ofert wybrana została oferta
z najkorzystniejszą ceną: 8.581.710,- zł brutto złożona przez Konsorcjum firm: HELI FACTOR
Sp. z o.o. — Lider konsorcjum — z siedzibą w Warszawie przy ul. Popularnej 4/6, 02-473
Warszawa.
W trakcie realizacji inwestycji w szczególności w związku z brakami dokumentacji
projektowej inwestor podjął szereg decyzji o zmianach i poprawieniu pierwotnego projektu
co spowodowało powstanie projektu zamiennego i realizację inwestycji zgodnie z tym
projektem.
W wyniku pojawienia się konieczności wykonania robót wykraczających poza opis
przedmiotu zamówienia określony w dokumentacji projektowej stanowiącej podstawę
wykonania zamówienia oraz robót zamiennych, wartość umowy została zwiększona do kwoty
9.994.667,81 zł brutto.
W związku z powyższym pracami i zmianami projektowymi pojawiła się konieczność
wydłużony terminu wykonania zamówienia, ostatecznie do dnia 20.02.2019.
W trakcie inwestycji konieczne stało się również zmodernizowanie istniejącej kotłowni
szpitalnej oraz montaż i modernizacja dwóch przystanków windowych umożliwiających dostęp
do oddziału ginekologicznego, a nie przewidzianych w projekcie
Obiekt uzyskał pozytywną opinię Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora
Sanitarnego, Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Jarocinie,
a Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Jarocinie wydał Decyzję o pozwoleniu na
użytkowanie. Odbiór końcowy robót budowlanych nastąpił w dniu 12 marca 2019.
Nadbudowa polegała na dodaniu jednej kondygnacji i przebudowie istniejących
kondygnacji. Przebudowie uległ budynek w którym mieścił się oddział chorób wewnętrznych
który został przeniesiony do budynku głównego. Natomiast rozbudowa polegała na budowie
nowego obiektu w postaci nadwieszenia, na słupach konstrukcyjnych, połączonego z częścią
nadbudowywaną.
W wyniku rozbudowy na kondygnacji niskiego parteru zostanie zlokalizowane
laboratorium szpitalne oraz pracownia badań endoskopowych składająca się z dwóch
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gabinetów badań, sali wybudzeń i przygotowań, gabinetu lekarskiego do badania pacjenta
przed badaniem endoskopowym wraz z pozostała infrastrukturą
Na kondygnacji wysokiego parteru będą się mieściły zespół porodowy, oddział
położnictwa i noworodkowy . W skład zespołu porodowego wchodzą dwie sale porodów
rodzinnych z łazienkami, sala cesarskich cięć wraz z niezbędną infrastrukturą Oddział
noworodkowy mieści 13 łóżek w pokojach dwuosobowych oraz jedną izolatkę każdy pokój
wyposażony w oddzielną łazienkę. Ponadto w skład oddziału wchodzi pokój nadzoru
noworodków obserwowanych wymagających opieki pośredniej (dwa łóżeczka), pokój nadzoru
noworodków obserwowanych (dwa łóżeczka), pokój intensywnego nadzoru noworodków dla
dwóch noworodków.
Na I piętrze zostanie zlokalizowany oddział ginekologiczny z 20 łóżkami w którego skład
wejdą: cztery pokoje trzyosobowe, trzy pokoje dwuosobowe z łazienkami (jedna na dwa
pokoje), jeden pokój jednoosobowy z łazienką dostosowany dla osoby niepełnosprawnej,
izolatka z łazienką i śluzą. Powstanie gabinet zabiegowy, oraz pozostała infrastruktura
niezbędna dla funkcjonowania oddziału.
Na wewnętrznym dziedzińcu między budynkami: głównym i budynkiem laboratorium
oraz endoskopii została wbudowana kaplica przyszpitalna
W wyniku inwestycji opisane wyżej oddziały szpitala zostaną dostosowane do
wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie
szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu
wykonującego działalność leczniczą.
W minionym roku zrealizowane zostało tez zadanie „Dostawa karetki wraz
z wyposażeniem na potrzeby Szpitala Powiatowego w Jarocinie”
Całkowita wartość zadania wynosiła 428 547,08 zł brutto, w tym środki z:budżetu państwa 300 000,00 zł., budżetu Gminy Jaraczewo – 9 100,00 zł, budżetu Gminy Jarocin - 49 924,52 zł
budżetu Gminy Kotlin - 8 168,90 zł., budżetu Gminy Żerków - 11 373,62 zł i budżetu Powiatu
Jarocińskiego – 49 980,04 zł.
Zadanie obejmowało zakup samochodu specjalnego sanitarnego – karetki pogotowia typu S
wraz z sprzętem medycznym na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala
Powiatowego w Jarocinie. W dniu 27 listopada 2018 r. odebrano karetkę marki Volkswagen
Crafter. W skład wyposażenia karetki wchodzą m.in.:
 respirator transportowy,
 nosze z lawetą,
 urządzenie do kompresji klatki piersiowej,
 defibrylator transportowy.
Dostarczony sprzęt medyczny spełnia wymagania określone w obowiązujących przepisach
prawa.
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W roku 2016 Powiat Jarociński przystąpił do wspólnych działań z samorządem
Województwa Wielkopolskiego, celem których było otrzymanie dofinansowania na realizacje
projektu „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich
podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej
Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych miedzy podmiotami
leczniczymi samorządu województwa” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 2. Społeczeństwo informacyjne, Działanie
2.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych.
23 sierpnia 2017 roku Powiat Jarociński zawarł z Województwem Wielkopolskim Umowę
partnerstwa na rzecz realizacji projektu, tym samym Szpital Powiatowy w Jarocinie spółka
z o. o. został jednym z 29 szpitali z terenu województwa wielkopolskiego, który przystąpił
do realizacji zadań projektowych.
Oszacowana wartość projektu: 93.882.351,00 zł
Wartość dofinansowania: 85% kosztów kwalifikowalnych
Wkład własny partnerów: 15% - w tym Powiatu Jarocińskiego – 366.310,70 zł.

Projekt realizowany jest w latach 2017 – 2019.
W 2018 roku zgodnie z zawartym porozumieniem Powiat Jarociński jako partner projektu
na realizację zaplanowanych działań przekazał łącznie: 30.877,26 zł.
W roku 2018 miało miejsce kilka istotnych wydarzeń dotyczących jakości pracy naszego
szpitala i tak Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu naszego szpitala znalazł się na
64 miejscu rankingu najlepszych oddziałów ortopedycznych w Polsce. W rankingu przed
nami znalazły się 3 szpitale z Wielkopolski: ZZOZ w Ostrowie Wlkp., Wojewódzki Szpital
Zespolony w Kaliszu oraz Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie.
Wychodząc naprzeciw wieloletnim oczekiwaniom pacjentów w lipcu 2017 r. w szpitalu
został utworzony Punkt diabetologiczny. Przez cały okres jego funkcjonowania spółka
ubiegała się o przyznanie kontraktu przez NFZ na poradnię diabetologiczną. Dnia 20 sierpnia
2018 r. została zawarta umowa z NFZ. Od dnia 1 września 2018 r. funkcjonuje już Poradnia
diabetologiczna dzięki czemu zwiększyła się liczba pacjentów, skrócił się też czas oczekiwania
do lekarza diabetologa.
Polska Akademia Jakości w 2017 r. przeprowadziła w szpitalu Audyt Odnowieniowy
certyfikatu ISO9001:2009 w wyniku którego został utrzymany certyfikat ISO. Natomiast
w sierpniu 2018 r. przeprowadzono pierwszy Audyt z nadzoru 9001:2015 obejmujący
równocześnie przeprowadzenie zmian normy z 2015. Audyt zakończył się wynikiem
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pozytywnym utrzymując certyfikat zgodny z nową normą. Wdrożony system zarządzania
jakością potwierdza, że szpital jest w gronie organizacji dla których zadowolenie pacjentów
jest podstawowym sposobem uzyskania przewagi konkurencyjnej na rynku. Skutecznie
wdrożony i funkcjonujący system zarządzania jakością pozwala rozpoznać słabe ogniwa
i niedoskonałości, usprawnia obieg informacji, porządkuje dokumentację, przyczynia się do
zmniejszenia liczby błędów i kosztów oraz podnosi prestiż zakładu na rynku. Wzrasta również
świadomość pracowników dotycząca celów i dążeń szpitala.
W 2017 r. szpital rozpoczął intensywne przygotowania do uzyskania „Certyfikatu
Akredytacyjnego”. Personel wraz z Zarządem Szpitala przygotowywał liczne procedury
i standardy oraz korzystał z konsultacji audytorów Centrum Monitorowania Jakości
w Krakowie. Pozwoliło to usystematyzować cały proces przygotowania do zewnętrznej oceny
jednostki przez niezależnych wizytatorów. Proces akredytacyjny był trudny i pracochłonny
oraz wymagał dużego zaangażowania wszystkich pracowników. Zestaw standardów
akredytacyjnych potrzebnych do uzyskania certyfikacji zawiera aż 201 standardów
podzielonych na 15 działów. Standardy ukierunkowane są na poprawienie jakości
i bezpieczeństwa opieki wszechstronnie obejmując funkcjonowanie szpitala.
Uzyskanie Certyfikatu przez szpital, co nastąpiło w drugiej połowie 2018 roku niesie za
sobą nie tylko prestiż placówki, lecz również zwiększenie ryczałtu z NFZ, a także zwiększenie
poziomu świadczonych usług, poprawienie bezpieczeństwa pracowników, tworzenie bliskich
relacji z pacjentem a także ujednolicenie zasad sprawowania opieki nad chorymi w oparciu
o naukowe podstawy. Posiadanie „Certyfikatu Akredytacyjnego” sprzyja konkurencyjności
szpitala.
W dniu 30.07.2018r. Wojewoda Wielkopolski wydał pozytywną opinię o celowości
inwestycji (IOWISZ) w zakresie przebudowy budynku głównego Szpitala powiatowego
w Jarocinie na potrzeby utworzenia Poradni Lekarza Rodzinnego oraz modernizacji Oddziału
Wewnętrznego, Dziecięcego oraz Położniczo – ginekologicznego. Projekt obejmuje również
instalację punktów aktywnej rehabilitacji dla pacjentów Oddziału Wewnętrznego oraz
utworzenie Punktu Poradnictwa Psychologiczno – Pedagogicznego na potrzeby konsultacji
psychologicznych pacjentów.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców Powiatu Szpital Powiatowy przy
wsparciu Starostwa Powiatowego i innych jednostek organizacyjnych Powiat zorganizował
tzw. „białe niedziele” umożliwiające skorzystanie z bezpłatnych badań i konsultacji
specjalistów. Ze wsparcia skorzystało ok. 800 osób.
W ramach badań laboratoryjnych można było wykonać morfologię krwi, zbadać
poziom cholesterolu, czy glukozy we krwi. Z tego rodzaju badań skorzystało blisko 240 osób.
Podczas wizyty u ginekologa pacjentki mogły skorzystać z badania cytologicznego, którym
objęto ok. 80 osób. Internista umożliwił pacjentom skorzystanie z badania EKG oraz pomiaru
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ciśnienia krwi. Ponadto udzielano porad w zakresie chorób krążenia. Tutaj chętnych było
ok. 100 osób.
Z konsultacji dietetycznej skorzystało ok. 80 osób. Dietetyk udzielał porad
żywieniowych w zakresie prawidłowego odżywiania w różnych jednostkach chorobowych.
Głównym problemem była otyłość, nadwaga oraz cukrzyca.
Chirurg-onkolog umożliwił pacjentom konsultacje w zakresie chorób
nowotworowych, po tę poradę zgłosiło się około 80 osób.
W ramach konsultacji diabetologicznej pacjenci mogli zasięgnąć wiedzy na temat choroby
cywilizacyjnej jaką jest cukrzyca. Z tego typu porady skorzystało ok. 25 osób. W tym zakresie
porad udzielano tylko podczas jednej niedzieli.
Podczas jednej Białej Niedzieli był obecny także endokrynolog, który dzielił z pacjentami
wiedzę w zakresie chorób tarczycy. Odnotowano ok. 25 osób. Podobnie z porad okulisty
skorzystało także ok. 25 osób. Za pomocą specjalistycznego sprzętu można było zbadać stan
wzroku.
Przeprowadzono także badanie USG brzucha oraz piersi. Z badań skorzystało
ok. 20 osób.
Dzięki obecności Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej można było dokonać pomiar
tlenku węgla w wydychanym powietrzu oraz sprawdzić upośledzenia zmysłów po spożyciu
alkoholu.

III. POMOC SPOŁECZNA.
WSPIERANIE RODZINY I SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ.

Zadania te wykonuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie jest jednostką
organizacyjną Powiatu Jarocińskiego powołaną do wykonywania określonych ustawami zadań
publicznych o charakterze ponadgminnym w zakresie pomocy społecznej i wspierania osób
niepełnosprawnych. Zadania PCPR realizowane są przez pracowników zatrudnionych
w wymiarze 20,50 etatu.
PCPR wykonuje m.in. określone ustawami zadania z zakresu pomocy społecznej,
rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, prowadzi ośrodek interwencji
kryzysowej. PCPR zapewnia również opiekę i wychowanie całkowicie lub częściowo
pozbawionym opieki rodzicielskiej. PCPR organizuje szkolenia oraz współpracuje z sądem,
kuratoriami, gminami i stowarzyszeniami działającymi na terenie powiatu.
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Przy PCPR działa Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Powiatowy Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie w 2018 roku realizowało „Program
asystent i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018” uzyskało w ramach konkursu
dotacje z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w wysokości 53 827,00 zł. Jest to
maksymalna kwota jaką PCPR w Jarocinie mogło uzyskać w konkursie w ramach ww.
programu. Dotacja został przeznaczona zgodnie z umową na dofinansowanie kosztów
wynagrodzenia trzech koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej zatrudnionych w PCPR
w Jarocinie w skali całego roku 2018. Dzięki uzyskanej przez PCPR dotacji pomocą i opieką
zostały objęte 54 rodziny zastępcze i 76 dzieci. Konieczność zatrudniania koordynatorów
i obejmowania ich pomocą i opieką rodzin zastępczych wynika z przepisów ustawy z dnia
9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Ustawa narzuca
zatrudnienie odpowiedniej liczby koordynatorów do odpowiedniej liczby rodzin zastępczych.
Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie w 2018 roku
przeprowadzili weryfikacje dziewięciu rodzin pod względem spełniania warunków do
pełnienia funkcji rodziny zastępczej. Było to pięć małżeństw i cztery osoby nie pozostające
w związku małżeńskim. Sześć rodzin było spokrewnione z przyjmowanym dzieckiem.
Natomiast trzy rodziny były nie spokrewnione. Jedna osoba został skierowana na szkolenie do
pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej na szkolenie organizowane przez PCPR
w Krotoszynie. Dzięki bardzo dobrej współpracy z PCPR w Krotoszynie powiat jarociński
poniósł koszty przeszkolenia tylko jednej osoby, oszczędzając na zorganizowaniu całego
szkolenia dla jednej osoby na terenie powiatu jarocińskiego. Spośród ww. dziewięciu
weryfikacji kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej cztery były pozytywne, cztery
negatywne oraz jedna weryfikacja jest w trakcie.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie prowadziło stały całoroczny nabór
dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej. Na stronie internetowej PCPR
w Jarocinie znajdowała się informacja o naborze o wszelkie niezbędne i pomocne informacje
dla osób zainteresowanych pełnieniem funkcji rodziny zastępczej. Koordynatorzy
przeprowadzali również spotkania konsultacyjne dla osób zainteresowanych tematem
rodzicielstwa zastępczego. W roku 2018 roku na terenie naszego powiatu zostało utworzonych
11 nowych rodzin zastępczych.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie w roku 2018 roku zatrudniało trzech
koordynatorów, pod opieką których znajdowały się 54 rodziny zastępcze i 76 dzieci. W dniu
31.12.2018 r. funkcjonowało 50 rodzin zastępczych i 70 dzieci przebywających w tych
rodzinach zastępczych. W tym okresie koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej
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Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie przeprowadzili 111 posiedzeń
komisyjnych oceny sytuacji dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej na terenie powiatu
jarocińskiego.
W ramach zadań zaplanowanych w 2018 roku w programie rozwoju pieczy zastępczej,
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie zrealizowało zadanie z zakresu pomocy
psychologicznej dla rodzin zastępczych. Z porad psychologa korzystały rodziny zastępcze
i dzieci przez cały rok 2018 w zakresie 24 godzin miesięcznie.
Z pomocy psychologa korzystali zarówno rodzice zastępczy, dzieci a także pełnoletni
wychowankowie rodzin zastępczych. W związku ze zróżnicowanymi problemami osób
zgłaszających się do psychologa, osoby otrzymały wsparcie z zakresu poradnictwa i doradztwa.
W ramach pomocy psychologicznej w 2018 r. udzielono 276 porad.
W 2018 r. dla usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych wypłacono: 108
świadczeń przeznaczonych na kontynuowanie nauki w łącznej wysokości 50.889,28zł,
4 świadczenia na usamodzielnienie w łącznej wysokości 17.349,00zł oraz 5 świadczeń na
zagospodarowanie w łącznej kwocie 7.885,00zł.
Z placówek opiekuńczo-wychowawczych w 2018 r. z pomocy w ramach realizowanych
programów usamodzielnienia skorzystało 5 wychowanków.
W 2018 r. wypłacono:38 świadczeń na kontynuowanie nauki na kwotę 19.297,25 zł, 2 pomoce
na zagospodarowanie na kwotę 3.077,00 zł oraz pomoc na usamodzielnienie w kwocie
6.600,00 zł.
Łączna kwota wypłaconych świadczeń to 2 8974,25 zł.

Na dzień 31.12.2018 w podległej PCPR placówce w Górze przebywało łącznie 29 dzieci
w tym 19 dzieci z terenu Powiatu Jarocińskiego i 10 dzieci pochodzi z innych powiatów.
Za pobyt w/w dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej powiat jarociński otrzymuje zwrot
kosztów, których regulowanie jest określone w zawartych porozumieniach pomiędzy
powiatami. Na podstawie porozumień w sprawie przyjęcia dziecka oraz warunków jego
pobytu w placówce opiekuńczo – wychowawczej i wysokości wydatków na jego opiekę
i wychowanie zawartych z innymi powiatami, przebywa obecnie poza Powiatem Jarocińskim 2 dzieci w Rodzinnym Dom Dziecka w Białobłotach.
W 2018 r. w instytucjonalnej pieczy zastępczej na terenie powiatu jarocińskiego zostało
umieszczonych 5 dzieci z terenu powiatu i 1 dziecko umieszczone tu na prośbę innego
powiatu. 4 dzieci zostało umieszczonych w instytucjonalnej pieczy zastępczej z rodzin
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biologicznych (2 po raz kolejny), oraz 2 wskutek rozwiązania rodziny zastępczej. Z placówki
w Górze odeszło w 2018 r. 5 wychowanków (3 w ramach usamodzielnień, 1 do rodziny
zastępczej, 1 powrót pod opiekę rodziców biologicznych).
Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie
szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie w Jarocinie realizowało w/w świadczenie dla dzieci przebywających w pieczy
zastępczej oraz osób pozostających w pieczy zastępczej. W 2018 r. PCPR w Jarocinie w ramach
programu „Dobry start” przyznało łącznie 85 świadczeń na łączną kwotę 25.500 zł. Skorzystało
z niej 58 wychowanków rodzin zastępczych, 25 podopiecznych placówki opiekuńczowychowawczej oraz 2 osoby usamodzielniane.
Na podstawie art. 80 ust. 1a ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie realizuje świadczenie
w postaci „dodatku wychowawczego” przysługującego
rodzinie zastępczej lub
prowadzącemu rodzinny dom dziecka, na każde umieszczone dziecko w wieku do ukończenia
18 roku życia do świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej
lub w rodzinnym domu dziecka w wysokości świadczenia wychowawczego określonego
w przepisach o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci tj. w wysokości 500,00zł
miesięcznie. W 2018r. PCPR w Jarocinie w ramach przyznanych dodatków wychowawczych
wypłaciło 705 świadczeń w łącznej kwocie 344.794,82zł.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej realizował w roku 2018 wymienione i opisane
poniżej: porozumienia, programy i umowy

1. Umowa z dnia 22.06.2018r. na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Jarocińskiemu
na prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy PCPR przez Gminę Jarocin uchwałą
Rady Miejskiej Nr LXXX/695/2018 z dnia 26.03.2018r.
Na realizacje tego zadania udzielono dotacji celowej w kwocie 15.000 zł w zakresie:
 prowadzenie poradnictwa i interwencji dot. przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
 opracowanie i realizacja programów ochrony ofiar przemocy,
 prowadzenie grup wsparcia dla ofiar przemocy,
 podejmowanie działań na rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu,
 poradnictwo psychologiczne i pedagogiczne poprzez pomoc dwóch psychologów
i prawnika.
2. W minionym roku realizowano program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących
przemoc, sfinansowany dzięki dotacji celowej przyznanej z Wielkopolskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Poznaniu w kwocie 9.800 zł zgodnie z Zarządzeniem Wojewody
Starostwo Powiatowe w Jarocinie
Al. Niepodległości 10-12 63-200 Jarocin
tel. 62 747 15 96, 62 747 29 20, fax 62 747 33 37
e-mail: starostwo@powiat-jarocinski.pl
www.powiat-jarocinski.pl

str. 32

RAPORT O STANIE POWIATU
ZA 2018r.
Wielkopolskiego nr 198/18 z dnia 30.05.2018 oraz decyzją Ministra Finansów z dnia
07.09.2018 nr MF/FS4.4143.3.463.2018.MF.3153. Program zakładał przeprowadzenie
zajęć w okresie od 06.08.2018r. do 30.11.2018r. przez dwóch specjalistów (13 godzin
zajęć indywidualnych i 60 godzin zajęć grupowych) w siedzibie Ośrodka Interwencji
Kryzysowej przy PCPR. Adresatami programu byli mężczyźni skazani prawomocnymi
wyrokami za przestępstwo z art.2017 kodeksu karnego za stosowanie przemocy
w rodzinie (odbywające wyrok warunkowego zawieszenia kary pozbawienia wolności)
oraz osoby podejrzewane o stosowanie przemocy wobec których wszczęto procedurę
Niebieska Karta. Program zakładał współpracę z Sądem Rejonowym w Jarocinie. Głównym
celem programu była redukcja zachowań agresywnych, kształtowanie postawy szacunku
i empatii wobec osób krzywdzonych, a także odpowiedzialność za własne czyny.
Na zajęcia zgłosiło się 10 osób podpisując jednocześnie kontrakt, a 4 osoby ukończyły
program.
3. Systematycznie
realizowano Powiatowy Programu Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie na lata 2017-2022 zatwierdzony uchwalą nr XXXVII/230/17 Rady Powiatu
w Jarocinie z dnia 30.01.2017 r. Celem głównym programu jest zmniejszenie skali zjawiska
przemocy w rodzinie na terenie powiatu poprzez zwiększenie skuteczności działań dot.
tego problemu .Cele szczegółowe to zintensyfikowanie działań profilaktycznych
i edukacyjnych w zakresie przeciwdziałania przemocy, poprawa jakości
i dostępności pomocy udzielanej osobom doświadczającym przemocy, ograniczenie
stosowania przemocy poprzez sprawców – edukacja sprawców, zwiększenie kompetencji
przedstawicieli instytucji i podmiotów realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania
przemocy w rodzinie.
4. W dniu 3.09.2019 zawarte zostało porozumienie pomiędzy Województwem
Wielkopolskim – Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu,
a Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie o współdziałaniu w zakresie
organizacji superwizji grupowej dla pracowników ośrodków interwencji kryzysowej
z terenu Wielkopolski.
Celem porozumienia było przygotowanie i realizacja jednej edycji superwizji, która
odbywała się w siedzibie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Jarocinie. Finansowana była
całkowicie z ramienia ROPS-u w Poznaniu od września 2018r. do końca listopada 2018r.
Realizatorem superwizji była Fundacja PCPS - Poznańskie Centrum Profilaktyki Społecznej.
W spotkaniach uczestniczyli pracownicy Ośrodków Interwencji Kryzysowej z Jarocina,
Pleszewa, Kalisza i Środy Wlkp.
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5. W procedurach Niebieskich Kart uczestniczyło 2 pracowników Ośrodka Interwencji
Kryzysowej w Gminach Jarocin, Jaraczewo, Kotlin, Żerków na mocy porozumień zawartych
między PCPR a Gminami Żerków, Jaraczewo, Kotlin w roku 2011 i 2012r. Porozumienie
między PCPR Jarocin, a Gminą Jarocin zawarto w dniu 20.12.2016 r. na podstawie uchwały
Nr XLI /454/2016 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 29.11.2016r.
Porozumienia zakładają współpracę w ramach działalności Zespołów Interdyscyplinarnych
ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w poszczególnych gminach oraz w pracach grup
roboczych, których celem jest rozwiązywanie wszelkich problemów związanych
z występowaniem przemocy w rodzinie na terenie poszczególnych gmin. W skład
zespołów wchodzą przedstawiciele różnych instytucji, jednostek samorządowych
i organizacji pozarządowych działających w obszarze przemocy w rodzinie na terenie
wymienionych wyżej gmin powiatu jarocińskiego.
Bardzo ważnym zadaniem jest realizacja Powiatowego Programu na rzecz osób
niepełnosprawnych w Powiecie Jarocińskim na lata 2017-2021. Niniejszy program jest
kontynuacją szeregu działań, które podjęto w ramach realizacji powiatowego programu
działań na rzecz osób niepełnosprawnych w ubiegłych latach oraz w Strategii Rozwoju Powiatu
Jarocińskiego na lata 2014 -2020 przyjętej do realizacji Uchwałą Rady Powiatu 8 maja 2014 r.
Warunkiem powodzenia realizacji Programu jest czynne w nim uczestnictwo
oraz współpraca z PFRON, samorządami gminnymi, jednostkami pomocy społecznej,
organizacjami pozarządowymi, placówkami służby zdrowia i innymi podmiotami działającymi
na rzecz osób niepełnosprawnych. W 2018r. pomocą w formie dofinansowania objęto 911
osób na kwotę 581.984,00 zł.
Efektem przystąpienia również w 2018r. przez PCPR do realizacji „Pilotażowego
Programu Aktywny Samorząd” jest wydajniejsze kształtowanie modelu polityki społecznej
wobec osób niepełnosprawnych, a jego działania uzupełniają plany ujęte w powiatowych
strategiach rozwiązywania problemów społecznych i programach działań na rzecz osób
niepełnosprawnych. Samorządy mają możliwość aktywniejszego włączenia się w działania na
rzecz inkluzji społecznej osób niepełnosprawnych. Formy wsparcia przewidziane i opisane
w programie adresowane są do uprawnionych osób fizycznych. Głównym celem programu jest
wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów
programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

W 2018 roku realizowane były następujące moduły i obszary programu:


W ramach Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną
i zawodową realizowano zadania z zakresu pomocy w zakupie i montażu
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oprzyrządowania do posiadanego samochodu oraz pomoc w uzyskaniu prawa jazdy
kategorii B. Ponadto udzielano pomocy w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego
elementów oraz oprogramowania, dofinansowywano szkoleni w zakresie obsługi
nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania. W zakresie
likwidacji barier w poruszaniu się realizowane były zadania z zakresu pomocy
utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie
elektrycznym,
pomocy w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano
nowoczesne rozwiązania techniczne, pomocy w utrzymaniu sprawności technicznej
posiadanej protezy kończyny Realizowano także zadania dotyczące pomocy
w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.


Moduł II dotyczył pomocy w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Program Aktywny Samorząd jest ważnym krokiem w kierunku wydajniejszego modelu
polityki społecznej wobec osób niepełnosprawnych.
W 2018 r. skorzystały z Aktywnego Samorządu 94 osoby na Moduł I – likwidacja barier
utrudniających aktywizację społeczną i zawodową przeznaczono kwotę 126.462,00 zł, a na
Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym przeznaczono 172.223,00
zł.
Zarządzeniem Nr 28/2017 Starosty Jarocińskiego z dnia 21 marca 2017r. została po raz
kolejny powołana na kadencję 2017 – 2021 Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób
Niepełnosprawnych, która jest dla Powiatu najważniejszym organem opiniodawczym
w sprawach społecznych.

IV. WSPIERANIE OSOB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH.
Dom Pomocy Społecznej im. Marii Kaczyńskiej w Kotlinie jako jednostka samorządu
jarocińskiego działa zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego nr PS.-II.9423.1.3.2016.3
z 23.05.2016 r. i przeznaczony jest dla 123 osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie
Dom dysponuje sześćdziesięcioma dziewięcioma pokojami mieszkalnymi: 53 pokojami
2 osobowymi, 6 pokojami 3 osobowymi, 6 pokojami 4 osobowymi, 2 pokojami 1 osobowymi
oraz 2 pokojami typu separatki. W domu opiekę znajduje 119 mieszkańców, w tym
27 mężczyzn i 92 kobiety.
Starostwo Powiatowe w Jarocinie
Al. Niepodległości 10-12 63-200 Jarocin
tel. 62 747 15 96, 62 747 29 20, fax 62 747 33 37
e-mail: starostwo@powiat-jarocinski.pl
www.powiat-jarocinski.pl

str. 35

RAPORT O STANIE POWIATU
ZA 2018r.
Jednostka organizacyjna zatrudnia 99 osób. Świadczących pracę pozostaje
88 pracowników na 85,95 etatach, pozostałe przebywają na urlopach wychowawczych,
bezpłatnych, świadczeniach rehabilitacyjnych i długich zwolnieniach lekarskich.
W 2018 roku we wszystkich pomieszczeniach wspólnego pobytu mieszkańców,
w których ściany nie były zabezpieczone przed nadmiernym zużyciem wykonano tynki
strukturalne. W 6 pokojach mieszkańców testowo założono na ściany wykładzinę PCV. Jeśli
takie rozwiązanie zabezpieczenia ścian się sprawdzi, taką modernizację zostanie
przeprowadzona w pozostałych pokojach mieszkalnych. Ponadto pomalowano pomieszczenia
mieszkalne na parterze budynku. Całkowity kosztorys prac remontowych opiewał na kwotę
351.461,14 zł.
Zadania remontowe wykonane zostały w łącznej kwocie 137.033,49 zł.

Aby zrealizować remont w całości, wg kosztorysu, konieczna jest kwota 221.429,14, wówczas
remont objąłby pierwsze i drugie piętro budynku.
W ubiegłym roku DPS, również ze środków własnych w kwocie 7.001,49 zł, dokonał
usunięcia skutków nieprawidłowego odwodnienia budynku, jako ewidentnego błędu
projektowego. Na zadania remontowe Wojewoda przekazał 83.452,- zł a Powiat 47.580,- zł.
Przyznany budżet na dany rok dla Domu Pomocy Społecznej określa środki finansowe
będące w dyspozycji Domu, które w sposób bezpośredni kształtują poziom świadczonych
usług. Przyjęty na 2018 rok wynosił 5.514.039,- zł., natomiast po zmianach na koniec roku
2018 wyniósł 6.035.028,-zł., zrealizowany w 100%. Plan dochodów przyjęty na 2018 rok
wynosił 2.744.219,-zł. W ciągu roku został podwyższony i wynosił 3.126.452,- zł., a został
wykonany w kwocie 3.126.829,74zł. Zwiększenie dochodów wynikało między innymi
ze zmiany odpłatności i zwiększenia liczby osób przyjmowanych na nowych zasadach. Grupa
osób na nowych zasadach zwiększa się w momencie zgonu osób przebywających na starych
zasadach, w miejsce których przyjmowane są osoby głównie na nowych zasadach. Przyjęcia
te mają wpływ na zwiększenie planu dochodów, ponieważ odpłatność ich jest na poziomie
ogłoszonego kosztu. Osoby te stanowią 42% ogółu mieszkańców. W roku 2018 Urząd
Wojewódzki przeliczał dotację na każdego mieszkańca na starych zasadach do wysokości
naszego kosztu, co znacznie zmieniło sytuację DPS-u pod względem finansowym. Pozwala to
w większym stopniu pokryć koszty działalności DPS z własnych środków i nie wnioskować
o dofinansowanie z Powiatu. Budżet w ciągu roku zwiększono łącznie o kwotę 520.989,- zł.
z czego kwota 12.000,- zł. dotyczyła wydatków na realizację zadań inwestycyjnych. W roku
2018 w ramach środków inwestycyjnych dokonano zakupu podnośnika MILFORD do
transportu mieszkanek o wartości 12.000,- zł.
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W 2018 roku Dom pozyskał darowizny rzeczowe i pieniężne na łączną kwotę
6.687,47 zł. Dom prowadzi oszczędną gospodarkę finansową i ma na uwadze to, że budżet jest
ograniczony.
W roku 2018 Powiat Jarociński dofinansował kwotą 95 888,00 zł działalność
Warsztatów Terapii Zajęciowej, które prowadzi Stowarzyszenie OPUS. W minionym roku
warsztaty miały 52 uczestników, ponadto 6 osób oczekiwało na przyjęcie. W tym czasie
Warsztaty opuściło 2 uczestników. Uczestnicy Warsztatów zaangażowani są w zajęcia
10 pracowni. Kadrę stanowi 20 osób zatrudnionych na 14,05 etatu.

V. TRANSPORT ZBIOROWY I DROGI
PUBLICZNE
Powiat Jarociński posiada „Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu
zbiorowego dla powiatu jarocińskiego”, który oczekuje na swoją realizację po wprowadzeniu
w życie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. Wejście w życie ustawy kolejny raz
zostało prolongowane. Powiat zgodnie z ustawą o transporcie drogowym sprawuje nadzór
nad transportem publicznym na terenie Gminy Jaraczewo i Gminy Żerków wydając zezwolenia
na nowe, bądź aktualizowanie dotychczas już wydanych zezwoleń na wykonywanie krajowego
drogowego przewozu osób. Gminy te zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym
w ramach swoich zadań własnych realizują lokalny transport zbiorowy. Trzecia gmina powiatu
jarocińskiego, czyli Gmina Kotlin ma porozumienie międzygminne z Miastem i Gminą Jarocin.
W 2018 roku Starosta Jarociński, sprawując nadzór nad transportem publicznym wyraził zgodę
w 5 przypadkach na zmianę załącznika na wykonywanie krajowego drogowego przewozu
w zakresie przewozów regularnych osób na terenie Gminy Jaraczewo. Ponadto udzielone
zostało jednego zezwolenia na wykonywanie krajowego drogowego przewozu osób w ramach
przewozów regularnych specjalnych na terenie Gminy Żerków.
Wymienione aktualizacje związane są z korektą ilości kursów, bowiem realizujący
regularny przewóz osób przewoźnicy, ze względu na niewystarczające finansowanie przez
gminy muszą ilość kursów na danej linii ograniczać. Starosta Jarociński analizuje te zmiany,
a otrzymane zezwolenie bądź zmiana jego załącznika ma warunek, aby autobusy dojeżdżały do
każdej miejscowości na terenie powiatu jarocińskiego.
W dniu 11 grudnia 2017r. Województwo Wielkopolskie, Stowarzyszenie Metropolia
Poznań oraz Gminy i Powiaty aglomeracji poznańskiej, położone wzdłuż linii kolejowych
Poznańskiego Węzła Kolejowego, w tym Powiat Jarociński, zawarły porozumienie w zakresie
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podejmowania wspólnych działań zmierzających do uruchomienia połączeń w ramach
publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym.
Zgodnie z zawartym porozumieniem, które miało charakter intencyjny, Powiaty oraz
Gminy, w tym Powiat Jarociński, zadeklarowały partycypację w kosztach uruchomienia
dodatkowych połączeń kolejowych. Pomoc finansowa została udzielona przez Powiat
Jarociński w formie dotacji celowych ze środków budżetu na rok 2018r. W wyniku
porozumienia w 2018 r. powstało połączenie kolejowe:
 Poznań Główny – Poznań Dębina – Poznań Starołęka – Poznań Krzesiny – Gądki
– Kórnik – Pierzchno – Środa Wielkopolska – Sulęcinek – Solec Wielkopolski Chocicza – Mieszków – Jarocin;
 Jarocin – Mieszków – Chocicza – Solec Wielkopolski – Sulęcinek – Środa
Wielkopolska – Pierzchno – Kórnik – Gądki – Poznań Krzesiny – Poznań
Starołęka – Poznań Dębina – Poznań Główny.
Uruchomienie dodatkowych połączeń ułatwia mieszkańcom Powiatu Jarocińskiego
korzystającym z kolei, między innymi, codzienny dojazd i powrót ze szkół oraz zakładów pracy
zlokalizowanych poza miejscem zamieszkania.
Zarząd
Powiatu
Jarocińskiego
zarządza
siecią
dróg
powiatowych
o łącznej długości ponad 331 km, mających swój przebieg na terenie Gminy Jaraczewo –
65 km, Gminy Jarocin – 104 km, Gminy Kotlin – 60 km i Gminy Żerków – 102 km.
W roku 2018 Powiat Jarociński przebudował łącznie 15,6 km dróg powiatowych,
wybudował 4,4 km chodników oraz 6,5 km ścieżek rowerowych.
Na inwestycje drogowe w 2018 r. Powiat Jarociński przeznaczył 23 795 266 zł,
z czego 8 420 646 zł stanowiły środki zewnętrzne. W 2018 r. z 4 gmin z terenu Powiatu
Jarocińskiego, tylko Gmina Żerków udzieliła pomocy finansowej na realizację zadań
drogowych.
Zrealizowano następujące inwestycje drogowe:

1. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4181 P w zakresie budowy ścieżki rowerowej
Jarocin – Wilkowyja – Żerków”.
Całkowita wartość robót budowalnych wynosiła 411 691,28 zł brutto
w tym środki z budżetu Gminy Żerków – 100 000,00 zł. Prace wykonywane były przez
firmę BRUKARSTWO USŁUGOWE „WALD – BRUK” Waldemar Walczyk z siedzibą
w Żółkowie w okresie od 10.09.2018 r. do 05.11.2018 r. Wykonano odcinek o długości 420
m. Ponadto podpisano umowę na wykonanie kolejnego etapu z Przedsiębiorstwem Robót
Drogowych „DROBUD” S.A z siedzibą w Golinie, obejmujący odcinek ścieżki z betonu
asfaltowego o szerokości 2 m od rzeki Lutynia do istniejącej ścieżki rowerowej w Żółkowie
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o długości 1 820 m. Prace będą wykonywane w terminie do 30 czerwca 2019 r. Wartość
umowy wynosi 1 955 722,39 zł brutto.
2. „Przebudowa drogi powiatowej Dobieszczyzna – Sucha – Parzew”.
Całkowita wartość inwestycji wynosiła 7 925 409,03 zł brutto w tym środki z:
 budżetu państwa (program wieloletni pod nazwą „Program rozwoju gminnej
i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”) – 2 123 146,00 zł
 budżetu Gminy Żerków - 1 300 000,00 zł
 budżetu Powiatu Jarocińskiego 4 502 263,03 zł.
Prace wykonywane były przez firmę TRAKCJA PRKiI z siedzibą w Warszawie w okresie od
13 marca 2018 r. do 29 września 2018 r.
Przebudowie uległo łącznie 5 894 m drogi powiatowej nr 3678 P i 4192 P. W ramach
zadania wybudowano 598 m chodnika i 2 212 m ścieżki rowerowej oraz przebudowano
skrzyżowanie w Dobieszczyźnie.
3. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4172 P Golina – Zakrzew”.
Całkowita wartość inwestycji wynosiła 6.310.051,08 zł brutto w tym środki z:
 budżetu państwa (program wieloletni pod nazwą „Program rozwoju gminnej
i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”) – 3.000 000,00 zł
 budżetu Powiatu Jarocińskiego 3.310.051,08 zł.
Prace wykonywane były przez firmę SKANSKA S.A z siedzibą w Warszawie w okresie od
06.03.2018 r. do 17.11.2018 r. W ramach zadania wybudowano 2 953 m chodnika oraz
3 879 m ścieżki rowerowej.
4. „Przebudowa drogi powiatowej Prusy – Magnuszewice – Kotlin”.
Całkowita wartość inwestycji wynosiła 1 278 869,40 zł brutto. W całości sfinansowana ze
środków Powiatu Jarocińskiego.
Prace wykonywane były przez firmę TRAKCJA PRKiI z siedzibą w Warszawie
w okresie od 8.12.2017 r. do 10.05.2018 r.
Zakres robót obejmował przebudowę jezdni wraz z chodnikiem na długości 546 m.
5. „Przebudowa mostu w Magnuszewicach”.
Całkowita wartość inwestycji wynosiła 3 267 872,17 zł brutto w tym środki z:
 budżetu państwa ze środków rezerwy subwencji ogólnej – 1 704 035,00 zł;
 budżetu Powiatu Jarocińskiego 1 563 837,17 zł.
Prace wykonywane były przez firmę MOSTY KUJAWY z siedzibą w mostkach w okresie
od 21 czerwca 2018 r. do 06 grudnia 2018 r.
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Zakres robót obejmował rozbiórkę starego obiektu żelbetowego i budowę nowego mostu
o konstrukcji z blach falistych wraz z wykonaniem nawierzchni jezdni i chodnika o długości
136 m.
6. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4183P Góra – Nosków”
Całkowita wartość inwestycji wynosiła 4 387 712,51 zł brutto w tym środki z:
 budżetu państwa ze środków rezerwy subwencji ogólnej – 193 465,00 zł;
 budżetu Powiatu Jarocińskiego 4 194 247,51 zł.
Prace wykonywane były przez firmę Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego S.A.
z siedzibą w Kaliszu w okresie od 05 marca 2018 r. do 31 lipca 2018 r.
Zakres robót obejmował przebudowę drogi na długości 5 143,4 m wraz z budową chodnika
o długości 313 m.
7. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4205 P w zakresie dobudowy chodnika
miejscowości Nosków”
Całkowita wartość inwestycji wynosiła 94 829,70 zł brutto. W całości sfinansowana
ze środków Powiatu Jarocińskiego.
Prace wykonywane były przez Związek Spółek Wodnych z siedzibą w Jarocinie w okresie od
20.07.2018 r. do 13.09.2018 r.
Zadanie obejmowało budowę 181 m chodnika w miejscowości Nosków.
8. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4192 P w zakresie dobudowy chodnika
w miejscowości Kretków”
Całkowita wartość inwestycji wynosiła 118 830,81 zł brutto. W całości sfinansowana
ze środków Powiatu Jarocińskiego.
Wykonawcą było BRUKARSTWO USŁUGOWE „WALD – BRUK” Waldemar Walczyk
z siedzibą w Żółkowie. Prace prowadzono w okresie od 24.09.2018 r. do 06.11.2018 r.
Zadanie obejmowało budowę 322 m chodnika w miejscowości Kretków.

VI. KULTURA ORAZ OCHRONA
ZABYTKOW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI.
Powiat Jarociński w rok 2018 po raz kolejny podpisał umowę z Gmina Jarocin,
na realizację zadań biblioteki powiatowej przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Jarocin.
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Dotacja w roku 2018 wyniosła 120.000,00 zł, która wykorzystana została na wynagrodzenia dla
pracowników, organizacje spotkań autorskich, opłaty eksploatacyjne oraz na zakup nowych
księgozbiorów.
Powiat Jarociński w 2018 roku na dofinansowanie imprez oraz działalności kulturalnej
przeznaczył środki budżetowe w kwocie 43 181,37 zł. Dofinansowane zostało przekazane m.in.
na :
 wykonanie pomnika upamiętniającego żołnierzy antykomunistycznego podziemia:
ppr Józefa Rosady ps. „Sokół” i kpr Stanisława Pawlaka ps. „Sokół” oraz członków
organizacji niepodległościowych „Skrusz Kajdany” i „Biała Róża”;
 wsparcie dla Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Jarocińskiego
Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz organizacji kombatanckich;
 II Festiwal Orkiestr Dętych w Żerkowie;
 XXIII Festiwal Solistów i Zespołów Akordeonowych Kotlin 2018;
 wsparcie Kół Gospodyń Wiejskich oraz Kurkowych Bractw Strzeleckich w terenu
powiatu jarocińskiego;
 XV Powiatowy Przegląd Kultury Ludowej;
 Święto Pomidora w Kotlinie;
 Koncert kolęd dla mieszkańców powiatu jarocińskiego, który odbył się w Kościele
św. Antoniego z Padwy w Jarocinie.

VII. KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA.
Powiat Jarociński w 2018 roku na dofinansowanie przedsięwzięć z obszaru kultury
fizycznej przeznaczył środki budżetowe w kwocie 34 850,70 zł. Dofinansowane zostało
przekazane m.in. na :
 Nagrody dla Najlepszych Sportowców;
 wsparcie Ochotniczych Straży Pożarnych oraz kół wędkarskich z terenu powiatu
jarocińskiego;
 III Turniej Piłki Nożnej o puchar Przewodniczącego Rady Powiatu;
 XV Otwarty Turniej Piłki Nożnej „Olimpia Cup 2018”;
 rajdy turystyczne organizowane przez Polskie Towarzystwo Turystyczno –
Krajoznawcze Oddział w Jarocinie;
 VIII Mieszkowski Bieg gen. Stanisława Taczaka;
 V Turnieju klas policyjnych woj. Wielkopolskiego im. asp. Jana Kubiaka;
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Ogólnopolski Otwarty Bieg Zimowy im. Mariana Michalskiego;
Drużynowe Mistrzostwa Powiatu Jarocińskiego w Biegach Przełajowych;
XXIII Inspektorialne Igrzyska Młodzieży Salezjańskiej;
VIII Bieg Niepodległościowy;
XII Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej Ośrodków Kuratorskich.

VIII. GEODEZJA, KARTOGRAFIA
I KATASTER.
W roku 2018 roku zakończono realizowany od 2016 roku projekt pod nazwą
„Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych
opracowań kartograficznych, tematycznych gromadzonych w powiatowym zasobie
geodezyjnym i kartograficznym Starostwa Powiatowego w Jarocinie oraz ich udostępnianie
za pomocą e-usług usług ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na
lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu wynosi 2 021 246,70zł. w tym: dofinansowanie
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 1 645 083,79zł. oraz z budżetu
Powiatu Jarocińskiego – 376 162,91zł.
Przedmiotem projektu była modernizacja rejestrów ewidencji gruntów i budynków dla
jednostek ewidencyjnych Kotlin i Jarocin – obszar wiejski oraz miast Żerków i Jarocin;
wdrożenie nowych e-usług: e-Rzeczoznawca i e-Komornik oraz podniesienie standardów dla
istniejących usług: i.Kerg oraz i.Wniosek dedykowanych jednostkom wykonawstwa
geodezyjno-kartograficznego.
W 2018r. wydatkowana została kwota 2 005 515,00zł. w tym: dofinansowanie
ze środków EFRR – 1 631 711,85zł. z budżetu Powiatu Jarocińskiego – 373 803,15zł.
W ubiegłym roku zakończono 2 letnie zadanie 2017r. „Założenie i budowa baz danych
obiektów topograficznych BDOT 500 o szczegółowości zapewniającej tworzenie
standardowych opracowań kartograficznych w skali 1:500 do 1:5000 dla jednostek
ewidencyjnych Kotlin, Żerków-obszar wiejski oraz Jaraczewo-miasto i Jaraczewo-obszar
wiejski. Całkowita wartość wykonanej pracy wynosi 541 200,00zł, a w minionym roku
wydatkowano kwotę 414 200,00zł w tym: 269 900,00zł – z budżetu Powiatu Jarocińskiego,
144 300,00zł – z otrzymanej dotacji Wojewody Wielkopolskiego
W omawianym okresie zakończono trwający od 2017r. projekt do wzięcia udziału
w którym Powiat Jarociński został wytypowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
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oraz Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju . Na mocy porozumienia z Głównym Geodetą Kraju
została opracowana baza danych GESUT – Krajowa Baza Geodezyjnej Sieci Uzbrojenia Terenu
dla całego powiatu jarocińskiego. Koszt zadania w całości został sfinansowany z budżetu
Głównego Geodety Kraju w ramach środków unijnych Programu Operacyjnego Polska
Cyfrowa. Wartość pozyskanej bazy stanowi kwotę 568 483,00 zł.

IX. GOSPODARKA NIERUCHOMOSCIAMI.
Na dzień 31 grudnia 2018r. własność Powiatu Jarocińskiego stanowiło mienie
o powierzchni 320.3438 ha i wartości ewidencyjnej gruntów 22 705 676,00 zł. Z tego mienie
o powierzchni 299.5604 ha i wartości ewidencyjnej 20 508 056,00zł. stanowi zasób Powiatu.,
a mienie o łącznej powierzchni 20.6750 ha i wartości ewidencyjnej wynoszącej 2 004 236,00zł.
oddane jest w trwały zarząd powiatowym jednostkom organizacyjnym.
Nieruchomość o powierzchni 0,1084 ha i wartości 193 384,00zł położona w Jarocinie
przy ul. Kilińskiego, stanowiąca własność Powiatu Jarocińskiego znajduje się w użytkowaniu
wieczystym Santander Bank Polska S.A.
Na mocy umowy sprzedaży z dnia 05.10.2018r. akt notarialny Rep A nr 3562/2018
Powiat Jarociński zbył nieruchomość położoną w obrębie Jarocin oznaczoną jako działka
ewidencyjna nr 703/1 o powierzchni 0.0876 ha. Cena sprzedaży przedmiotowej nieruchomości
wyniosła 36 000,00zł.
Na mocy umowy darowizny z dnia 09.05.2018r. (akt notarialny Rep A nr 2012/2018)
przekazano na rzecz Gminy Jarocin nieruchomość stanowiącą działki ewidencyjne nr 493/1
i 493/3 obręb Jarocin o powierzchni 0,0368 ha i wartości 55 100,64zł. Zbycie nastąpiło na cel
publiczny tj. poszerzenie parkingu i utrzymanie ciągów pieszych i zieleni gminnej przy
ul. Żerkowskiej.
Na mocy umowy darowizny z dnia 14.11.2018r. (akt notarialny Rep A 5193/2018)
Powiat Jarociński nabył od Skarbu Państwa nieruchomości położone w obrębie Jarocin
stanowiące działki ewidencyjne 1219/1, 1215/3, 1218/3, 1214/5 i 1213/5 o powierzchni
ogólnej 0.0643 ha z przeznaczeniem na cel publiczny – zadania własne powiatu z zakresu
promocji i ochrony zdrowia – rozbudowę Szpitala Powiatowego Spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością w Jarocinie.
Na mocy umowy z dnia 02.11.2018r. zawartej na czas oznaczony do dnia 31.10.2021r.
został wynajęty lokal użytkowy o powierzchni 8,98 m2 usytuowany w Jarocinie w budynku
przy ul. Kościuszki 16 za cenę 220,91zł.
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Na mocy umowy o dzieło zawartej w dniu 06.11.2018r. zostały wykonane prace
polegające na uporządkowaniu terenu stanowiącego własność Powiatu Jarocińskiego,
usytuowanego w Porębie nr 32. Prace polegały na zdemontowaniu istniejącego ogrodzenia,
rozebraniu bramy wjazdowej i wywiezienia gruzu z terenu parku. Koszt wykonanych prac
wynosił 24 354,00zł.
Ponadto w związku z wejściem w życie z dniem 01.01.2019r. ustawy z dnia 20 lipca
2018r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele
mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów rozpoczęto prace przygotowawcze związane
z opracowaniem procedury dotyczącej wydawania z urzędu i na wniosek zaświadczeń
potwierdzających istnienie określonego stanu prawnego na podstawie zapisów znajdujących
się w rejestrach ewidencji gruntów i budynków oraz w rejestrze mienia Skarbu Państwa
i Powiatu. Przygotowano i opracowano stosowne wnioski dla użytkowników wieczystych oraz
dokonano uzgodnień i weryfikacji zapisów w księgach wieczystych. Ze względu na liczbę
użytkowników wieczystych objętych ustawą (ok. 1000 osób) zadanie to stanowi obecnie duże
wyzwanie dla Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa.

Jednostki organizacyjne gospodarując majątkiem powiatu w roku 2018
osiągnęły następujące dochody:
Lp.

Jednostka

1.

Zespół Szkól
Ponadgimnazjalnych
nr 1 w Jarocinie
Starostwo
Powiatowe
w Jarocinie
Dom Dziecka
Wsparcia i Rodziny
„Domostwo”
w Górze
Zespół Szkół

2.

3.

4.

Wpływy z opłat
za zarząd,
użytkowanie i
użytkowanie
wieczyste
nieruchomości
§0470,
§0550

Najem,
dzierżawa
§0750

Sprzedaż
mienia §§
0780,
0840,
0870

Odpłatne
nabycie prawa
własności oraz
prawa
użytkowania
nieruchomości
§0770

0,00

27 037,34

0,00

0,00

8 165,48

129 352,46

1 665,00

40 317,00

0,00

6 756,77

225,00

0,00

0,00

87 872,81

0,00

0,00
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5.

6.

7.

8.

9.
10.

11.

12.

13.

Ponadgimnazjalnych
nr 2 w Jarocinie
Dom Pomocy
Społecznej
w Kotlinie
I Liceum
Ogólnokształcące
w Jarocinie
Zespół Szkół
Specjalnych
w Jarocinie
Zespół Szkół
PrzyrodniczoBiznesowych
w Tarcach
Powiatowy Urząd
Pracy w Jarocinie
Komenda
Powiatowa
Państwowej Straży
Pożarnej w Jarocinie
Poradnia
PsychologicznoPedagogiczna
w Jarocinie
Powiatowy
Inspektorat Nadzoru
Budowlanego w
Jarocinie
Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie
w Jarocinie
RAZEM

0,00

0,00

1 400,00

0,00

0,00

122 036,70

0,00

0,00

0,00

600,00

0,00

0,00

0,00

6 163,24

0,00

0,00

0,00

0,00

2,07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 165,48

379 819,32

3 292,07

40 317,00
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X. ADMINISTRACJA
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA.
W roku 2018 r. w Starostwie Powiatowym łącznie przyjęto i załatwiono 1041 wniosków
o zatwierdzenie projektów budowlanych i wydanie pozwolenia na budowę, w tym wniosków
o zmianę wydanych uprzednio decyzji w tym zakresie. Uwzględniając podział na poszczególne
gminy ilość wydanych decyzji przedstawia się następująco:
 miasto i gmina Jarocin - 688,
 miasto i gmina Jaraczewo - 101,
 miasto i gmina Żerków - 171,
 gmina Kotlin - 81.
Ponadto w roku 2018 wydano 6 zezwoleń na realizację inwestycji drogowych. Z tego
5 dotyczyło budowy dróg na obszarze miasta i gminy Jarocin a 1 dotyczyła rozbudowy drogi
powiatowej Jarocin – Żerków o ścieżkę rowerową.
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Jarocinie, jako organ I instancji
publicznej administracji rządowej, wchodzący w skład zespolonej administracji powiatowej
działa pod rządami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane na terenie
administrowanym przez Starostwo Powiatowe w Jarocinie. Wykonuje swoje zadania przy
pomocy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Obecnie w Inspektoracie
zatrudnionych jest 5 osób, 4 w pełnym wymiarze godzin i 1 na ½ etatu.
W ramach ustawowych obowiązków, w zakresie kompetencyjnym wynikającym z art.
83 Prawa budowlanego, dokonano 238 czynności kontrolnych na terenie powiatu jarocińskie,
w następstwie których wszczęto szereg postępowań.
Stwierdzono przypadki realizowania budowy i robót budowlanych bez wymaganego
pozwolenia na budowę bądź bez zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę Organ w tym zakresie wydał: 3 decyzje nakazujące rozbiórkę obiektu, 7 decyzji nakładających
obowiązek przedłożenia projektu budowlanego zamiennego z czego 5 przypadkach
zatwierdzono projekt budowlany zamienny.
25 spraw, w których stwierdzono fakt prowadzenia przez inwestorów budowy bez
wymaganego pozwolenia na budowę, bądź bez wymaganego zgłoszenia robót nie
wymagających pozwolenia na budowę, skierowano do Prokuratury Rejonowej w Jarocinie
celem przeprowadzenia postępowań karnych.
Z powodu złego stanu technicznego lub estetycznego obiektów budowlanych wydano
3 decyzje nakazujące remont, decyzje są w trakcie realizacji, ponadto wydano 1 decyzję
Starostwo Powiatowe w Jarocinie
Al. Niepodległości 10-12 63-200 Jarocin
tel. 62 747 15 96, 62 747 29 20, fax 62 747 33 37
e-mail: starostwo@powiat-jarocinski.pl
www.powiat-jarocinski.pl

str. 46

RAPORT O STANIE POWIATU
ZA 2018r.
nakazującą, zgodnie z art. 67 prawa budowlanego, rozbiórkę nieużytkowanego, będącego
w złym stanie technicznym obiektu budowlanego - obiekt rozebrano.
W 2 sprawach przekazano do miejscowego organu skarbowego tytuły wykonawcze
celem wyegzekwowania nałożonych grzywien w celu
przymuszenia
do
wykonania
obowiązków o charakterze niepieniężnym wynikających z decyzji tut. Organu - dot.
należności pieniężnych na łączną kwotę 9160zł. Ponadto wydano 1 postanowienie o nałożeniu
grzywny w celu przymuszenia do wykonania obowiązku na kwotę 2000 zł.
Na wniosek inwestorów o wydanie pozwolenia na użytkowanie dokonano 54 kontroli
obowiązkowych obiektów budowlanych, po przeprowadzeniu których oraz stwierdzeniu,
że obiekt wybudowany został zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym
i warunkami pozwolenia na budowę, wydano 54 pozwolenia na ich użytkowanie,
305 obiektów przekazano do użytkowania na podstawie zawiadomienia o zakończeniu
budowy, w tym 96 jednorodzinnych budynków
mieszkalnych o łącznej powierzchni
2
użytkowej 12,931m , 134 mieszkania przeznaczone na sprzedaż
lub
wynajem
2
o powierzchni 14, 618 m i 298 mieszkań w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych
o powierzchni 15 191 m2.
Za wykroczenia przeciwko przepisom prawa budowlanego nałożono 26 mandatów
karnych na kwotę 5950zł.
W roku 2018 Inspektorat dokonał, w ramach współpracy z Regionalną Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad Rejon Środa Wlkp., wzmożonych czynności kontrolnych w zakresie
legalności robót budowlanych polegających na ustawieniu tablic reklamowych z naruszeniem
przepisów Ustawy o drogach publicznych. Dokonano 64 kontrole w wyniku których wszczęto
32 postępowania administracyjne w sprawie legalności zrealizowania robót budowlanych,
z których wobec dokonania rozbiórki tablic reklamowych umorzono 28 postępowań,
4 postępowania są w toku, a w 32 przypadkach nie stwierdzono faktu usytuowania tablic
reklamowych .
Nadto w ramach posiadanych kompetencji Inspektorat prowadził czynności kontrolne
z zakresu naruszenia przez obiekty budowlane strefy kontrolowanej gazociągów wysokiego
ciśnienia. W 6 przypadkach nie stwierdzono naruszenia strefy kontrolowanej gazociągu,
natomiast w 5 przypadkach, w związku ze stwierdzonym naruszeniem wszczęto postępowania
administracyjne, które są w toku.
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XI. GOSPODARKA WODNA.
Rok 2018 był siódmym, kolejnym rokiem, w którym udzielono z budżetu powiatu dotacje
celowe spółkom wodnym. Dofinansowanie z budżetu samorządu powiatowego spółek
wodnych pozwoliło na zwiększenie zakresu prac związanych z bieżącym utrzymaniem
urządzeń melioracji wodnych. Dotacja celowa wyniosła 20.00,00 zł.

XII. OCHRONA SRODOWISKA
I PRZYRODY.
W ramach podniesienia świadomości ekologicznej, przy współudziale środków
finansowych budżetu powiatu corocznie organizowane są proedukacyjne akcje ekologiczne
skierowane do dzieci i młodzieży: konkurs proekologiczny „Śmieciom – STOP!” oraz akcja
„Sprzątanie świata”.
W roku 2018 przeprowadzona została XIX edycja powiatowego konkursu
proekologicznego „Śmieciom – STOP!” pod hasłem: „SMOG A ODPADY”. Głównym celem
ubiegłorocznej edycji konkursu było budowanie świadomości ekologicznej - edukacja
nt. zanieczyszczeń z tzw. niskiej emisji i szkodliwości spalania odpadów w piecach domowych
i innych nieprzystosowanych do tego instalacjach. Konkurs skierowany był do dzieci
i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz innych placówek
oświatowo-wychowawczych funkcjonujących na terytorium powiatu jarocińskiego. Wzorem
lat ubiegłych konkurs promował postawy i zachowania przyjazne dla środowiska, aktywizował
do badania problemów ochrony środowiska.
Ponadto, we wrześniu 2018 r. przeprowadzono na terenie powiatu akcję „Sprzątanie
świata”. 25. ogólnopolska edycja akcji „Sprzątanie świata – Polska 2018” przebiegała w dniach
21-23 września 2018 r. pod hasłem „AKCJA-SEGREGACJA”. Na terytorium powiatu
jarocińskiego kulminacja kampanii przypadła na dzień 21 września 2018 r. Głównym
przesłaniem akcji było wspomożenie selektywnej zbiórki odpadów z uwagi na ich lepsze
wykorzystanie oraz ze względu na poszanowanie środowiska, oszczędność energii i wody.
W przeprowadzonej corocznie na terytorium powiatu jarocińskiego akcji biorą udział głównie
uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz innych placówek
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oświatowo-wychowawczych funkcjonujących na terytorium powiatu, a także Społeczna Straż
Rybacka oraz Koła Polskiego Związku Wędkarskiego.
W ramach wdrożenia programu w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest
na terenie powiatu, od roku 2016 udzielane są dotacje z budżetu ze środków stanowiących
wpływy z tytułu opłat i kar związanych z korzystaniem ze środowiska, w oparciu o uchwałę
nr XV/122/15 z dnia 26 listopada 2015 r. Rady Powiatu Jarocińskiego określającą „Zasady
udzielenia dotacji z budżetu Powiatu Jarocińskiego na dofinansowanie kosztów związanych
z likwidacją wyrobów zawierających azbest, tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji
i sposób jej rozliczenia” (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 1 grudnia 2015 r. poz. 7428).
W roku 2018 o przyznanie przedmiotowych dotacji złożono 83 wnioski, w tym
na usunięcie azbestu z budynków mieszkalnych 45. Najwięcej wniosków złożono z terenu
miasta i gminy Jarocin – 50 wniosków, następnie z miasta i gminy Żerków – 16 wniosków,
z miasta i gminy Jaraczewo – 13 wniosków oraz najmniej z terenu gminy Kotlin – 4 wnioski.
W wyniku weryfikacji wniosków oraz po przedłożonych rozliczeniach łącznie w 2018 r. przy
wsparciu finansowym z budżetu powiatu usunięto pokrycie azbestowe z 31 budynków
mieszkalnych.
W ramach rewaloryzacji i utrzymania zabytkowych od kilku lat, w tym również w 2018
roku, po zakończeniu prac rewaloryzacyjnych w zabytkowym parku przy Domu Dziecka
w Górze, środki w budżecie powiatu przeznaczane są na bieżące utrzymanie tego parku.
Na początku 2018 roku przeprowadzono prace porządkowe na terenie zabytkowego
parku położonego w miejscowości Poręba zniszczonego wskutek silnych wiatrów, które miały
miejsce na terenie powiatu w 2017 r. Prace polegały na usunięciu złomów i wywrotów oraz
drzew pochylonych – zagrażających bezpieczeństwu wraz z uprzątnięciem parku ze złamanych
konarów i gałęzi oraz brył korzeniowych.
W ramach nasadzeń zieleni przydrożnej sukcesywnie prowadzone są nasadzenia drzew
przy drogach powiatowych, przy uwzględnieniu zarówno warunków przyrodniczych,
z udziałem przede wszystkim drzew miododajnych oraz zapewnieniu bezpieczeństwa ruchu
drogowego i odpowiednich warunków utrzymania dróg a także w związku z nałożonymi
zobowiązaniami w udzielonych zezwoleniach. W roku 2018 wykonano nasadzenia drzew
wynikające z nałożonych w zezwoleniach na usunięcie drzew nasadzeń zastępczych w liczbie
ponad 280 drzew. Ponadto w 2018 r. przy drodze powiatowej w Kotlinie dokonano nasadzeń
80 szt. drzew miododajnych, na zakup sadzonek tych drzew pozyskano środki z samorządu
wojewódzkiego.
W ramach wsparcie zasady zrównoważonego rozwoju zasobów przyrody w powiecie,
w roku 2018 odbyła się III edycja konkursu dla kół łowieckich wspierającego regulację
populacji lisa na terenie powiatu jarocińskiego, którego celem jest nagradzanie kół łowieckich
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realizujących roczny plan łowiecki w zakresie pozyskania lisa. Samorząd powiatu jarocińskiego
liczy, że konkurs w znaczący sposób przyczyni się do zmniejszenia liczebności lisa w obwodach
łowieckich na terenie powiatu, co powinno korzystnie wpłynąć na odbudowę populacji
drobnej zwierzyny łownej.

XIII. ROLNICTWO, LESNICTWO
I RYBACTWO SRODLĄDOWE.
W ramach nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa w roku 2018,
w związku z upływem ważności terminu dotychczasowych planów, sporządzono nowe
uproszczone plany urządzania lasów dla lasów niepaństwowych (należących do osób
fizycznych), położonych na terenie gminy Żerków. Należy zaznaczyć, że zgodnie z przepisami
trwale zrównoważoną gospodarkę leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa
prowadzi się na podstawie uproszczonych planów urządzenia lasów, dla powierzchni
rozdrobnionych do 10 ha w oparciu o inwentaryzację stanu lasów.
Wskutek huraganowych wiatrów, które miały miejsce na terenie powiatu w roku 2017
ogromnemu zniszczeniu uległ w szczególności drzewostan w lasach państwowych a także
w lasach prywatnych. W związku z powyższym Starosta Jarociński po dokonanych oględzinach
terenowych z przedstawicielami Nadleśnictw Jarocin i Piaski, wydał łącznie 26 decyzji
wyrażających zgodę na pozyskanie drewna w lasach niestanowiących własności Skarbu
Państwa, niezgodnie z ustaleniami uproszczonych planów urządzenia lasów lub inwentaryzacji
stanu lasów, przez wykonanie zrębu zupełnego drzewostanu, w związku z przypadkami
losowymi zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach, na łączną
powierzchnię około 17 ha. Najwięcej zniszczeń zanotowano w lasach niepaństwowych
na terenie gminy Jaraczewo (m. Bielejewo, Gola, Łobez, Panienka) oraz gminy Żerków
(m. Chrzan, Gęczew, Lgów). Właściciele zniszczonych lasów mogą uzyskać pomoc ze środków
funduszu leśnego, po uporządkowaniu zniszczonej powierzchni objętej zrębami. Pod koniec
2018 roku pierwsi właściciele zgłosili zakończenie prac związanych z uporządkowaniem
zniszczonych lasów oraz po przeprowadzonych oględzinach otrzymali ww. środki, które
przekazywane są za pośrednictwem Starosty Jarocińskiego.
W ramach zadań związanych z rybactwem śródlądowym Starosta Jarociński wydaje
karty wędkarskie, legitymacje członków Społecznej Straży Rybackiej oraz dokonuje rejestracji
sprzętu służącego do amatorskiego połowu ryb.
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Zgodnie ze stanem na koniec roku 2018 Starosta Jarociński wydał 3003 karty wędkarski (w tym
w 2018 r. 129 kart) dla osób, które zdały egzamin przed komisją powołaną przez koła
Polskiego Związku Wędkarskiego.
Społeczna Straż Rybacka działająca na terenie powiatu jarocińskiego przy Okręgu Polskiego
Związku Wędkarskiego w Kaliszu, na koniec 2018 r. liczyła 40 członków.
W rejestrze sprzętu pływającego, służącego do amatorskiego połowu ryb, prowadzonego
przez Starostę Jarocińskiego na dzień 31.12.2018 r. wpisano 321 jednostek pływających,
w tym w roku 2018 zarejestrowano 31 szt. wydając stosowne zaświadczenia o rejestracji.

XIV. PORZĄDEK PUBLICZNY
I BEZPIECZEN STWO OBYWATELI.
W Powiecie działa Komisja Bezpieczeństwa i Porządku, która jest organem powołanym
w celu realizacji zadań starosty w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami,
inspekcjami i strażami oraz zadań określonych w ustawach w zakresie porządku publicznego
i bezpieczeństwa obywateli.
Zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli realizują:
Komenda Powiatowa Policji w Jarocinie, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej,
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna oraz Powiatowy Inspektorat Weterynarii.

REALIZACJA USTAWOWYCH ZADAŃ I KOMPETENCJI KOMENDY POWIATOWEJ
POLICJI W JAROCINIE

Komenda Powiatowa Policji w Jarocinie realizuje zadania, których celem jest
ochrona bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego.
W tym celu podejmowane są zarówno czynności wynikające z reakcji na popełniane
przestępstwa i wykroczenia, jak i szeroko zakrojone działania prewencyjne, które skutecznie
przyczyniają się do utrzymania wysokiego poziomu bezpieczeństwa w powiecie jarocińskim.
Stan etatowy jednostki na dzień 31.12.2018 r.: wynosił 114 etatów policyjnych, w tym
2 wakaty oraz 19 etatów cywilnych w pełnym składzie etatowym.
W strukturze organizacyjnej Komendy Powiatowej Policji w Jarocinie funkcjonują
niżej wymienione komórki organizacyjne:
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1) Wydział
Kryminalny,
który
realizuje
zadania
operacyjno-rozpoznawcze
i dochodzeniowo-śledcze, prowadzi czynności zmierzające do ustalenia sprawców
przestępstw, ustalaniu miejsc pobytu i zatrzymywaniu osób poszukiwanych,
2) Wydział Prewencji i Ruchu Drogowego, który realizuje zadania patrolowointerwencyjne, wykonuje czynności na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym,
organizuje działania w zakresie ochrony bezpieczeństwa publicznego podczas imprez
i uroczystości, prowadzi czynności wyjaśniające w sprawach o wykroczenia, realizuje
zadania z zakresu profilaktyki społecznej oraz w sprawach nieletnich,
3) Referat Wspomagający działalność Policji w zakresie organizacyjnym, logistycznym
i technicznym,
4) Jednoosobowe stanowisko do spraw Prasowo-Informacyjnych na którym realizowane
są zadania w zakresie kontaktów z mediami.
W roku 2018 na terenie powiatu jarocińskiego popełniono 955 zgłoszonych
przestępstw, odpowiednio: 697 na terenie Gminy Jarocin, 81 na terenie Gminy Jaraczewo,
90 na terenie Gminy Kotlin i 86 na terenie Gminy Żerków.
Wykrywalność wyniosła 85,8%.

W ramach przestępstw w siedmiu podstawowych kategoriach w 2018 r. :
1) stwierdzono 65 kradzieży mienia, w tym na terenie Miasta i Gminy Jarocin - 54, Gminy
Kotlin – 6, Miasta i Gminy Żerków – 5, osiągając wykrywalność na poziomie 58,46%;
2) stwierdzono 43 kradzieże z włamaniem, w tym na terenie Miasta i Gminy Jarocin - 37,
Miasta i Gminy Jaraczewo – 1, Gminy Kotlin – 3, Miasta i Gminy Żerków – 2, osiągając
wykrywalność na poziomie 65,12%;
3) stwierdzono 8 bójek i pobić, w tym na terenie Miasta i Gminy Jarocin - 6, Gminy Kotlin – 1,
Miasta i Gminy Żerków – 1, osiągając wykrywalność na poziomie 100%;
4) stwierdzono 5 rozbojów i wymuszeń na terenie Miasta i Gminy Jarocin, osiągając
wykrywalność na poziomie 100%;
5) stwierdzono 21 uszkodzeń ciała, w tym na terenie Miasta i Gminy Jarocin - 13, Miasta
i Gminy Jaraczewo – 3, Gminy Kotlin – 3, Miasta i Gminy Żerków – 2, osiągając
wykrywalność na poziomie 95,24%;
6) stwierdzono 31 uszkodzeń mienia, w tym na terenie Miasta i Gminy Jarocin - 23, Miasta
i Gminy Jaraczewo – 3, Gminy Kotlin – 1, Miasta i Gminy Żerków – 4,
osiągając wykrywalność na poziomie 61,29%;
7) stwierdzono 2 kradzieże z włamaniem do samochodów na terenie Miasta i Gminy Jarocin.
W minionym roku zanotowano 675 zdarzeń drogowych, w tym 38 wypadków
drogowych i 637 kolizji. W Gminie Jarocin miało miejsce 501 zdarzeń, w Gminie Jaraczewo
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40, w Gminie Kotlin 64 a w Gminie Żerków 70. Na skutek wypadków śmierć poniosło 9 osób.
Zdarzenia miały miejsce odpowiednio: 14 na drodze S11, 88 na drodze K11, 40 na drodze K 12,
35 na drodze K 15, 30 na drodze W 443, 111 na drogach powiatowych, 231 na gminnych i 129
na innych drogach.
W 2018 roku Komenda Powiatowa Policji w Jarocinie realizowała liczne programy
profilaktyczne, w ramach których przeprowadziła spotkania z dziećmi i młodzieżą
w szkołach, a także z mieszkańcami wsi i miast, w tym również z osobami starszymi.
W ramach prowadzonych działań przeprowadzono łącznie 306 spotkań
ze społeczeństwem. Zrealizowano następujące najistotniejsze działania.
Program Razem Bezpieczniej im. Wł. Stasiaka. To rządowy program ograniczania
przestępczości i aspołecznych zachowań. Realizowany jest poprzez szereg spotkań z grupami
społecznymi w celu promowania bezpieczeństwa w miejscach publicznych, bezpieczeństwa
w ruchu drogowym - bezpieczne przejścia dla pieszych, przeciwdziałanie zjawiskom patologii
oraz ochrona dzieci i młodzieży i edukację dla bezpieczeństwa);
Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii. Program realizowany poprzez
organizowanie spotkań ze społeczeństwem, podczas których omawiane są zagrożenia
związane z narkotykami, prowadzono działania profilaktyczne mające na celu ujawnianie osób
posiadających, udzielających lub uprawiających środki odurzające w szczególności osobom
małoletnim, w szkołach zorganizowano prelekcje dla uczniów, nauczycieli oraz rodziców na
temat zagrożeń jakie niosą za sobą zażywnie środków odurzających oraz odpowiedzialności
karnej nieletnich);
Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Jego celem jest
przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz zmniejszanie skali tego zjawiska w Polsce. Jest
realizowany m. in. poprzez organizowanie spotkań ze społeczeństwem, podnoszenie poziomu
wiedzy i świadomości społecznej w zakresie przyczyn i skutków przemocy
w rodzinie, zmianę postrzegania problemu przemocy w rodzinie, prowadzone są szkolenia dla
policjantów, w tym wspólnie z ośrodkami pomocy społecznej z powiatu jarocińskiego);
Kręci mnie bezpieczeństwo. To kampania społeczna organizowana Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych i Administracji, której celem jest zwrócenie uwagi młodych ludzi
na kwestie związane z bezpieczeństwem, w jej ramach organizowane są pokazy sprzętu
i wyposażenia, spotkania z uczniami i młodzieżą, zajęcia w miasteczku ruchu drogowego.
Wielkopolski Program Prewencyjny „Bezpiecznie to wiedzieć i znać”. Program
skierowany do dzieci klas I – II i przedszkoli, podczas którego promowane jest bezpieczeństwo
w ruchu drogowym i bezpieczeństwo w miejscach publicznych.
Dopalacze niszczą życie. Jest to program wojewódzki skierowany do dzieci i młodzieży
oraz rodziców, uświadamiający konsekwencje prawne i zdrowotne używania i posiadania
środków odurzających. W jego ramach przeprowadzono 55 prelekcji w szkołach, w dniu
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24.10.2018 r. odbyła się debata społeczna poświęcona bezpieczeństwu młodzieży
i zagrożeniom związanym z dopalaczami i innymi używkami);
Dwie strony sieci to program wojewódzki, skierowany do dzieci i młodzieży, rodziców,
pedagogów mający na celu zwiększenie wiedzy na temat cyberzagrożeń);
Bezpieczne życie seniorów to program wojewódzki skierowany do osób starszych,
którego głównym celem jest zwiększenie świadomości seniorów na temat bezpieczeństwa,
w tym oszustw. W jego ramach Komenda Powiatowa Policji w Jarocinie prowadzi działania
własne Bezpieczny Senior, odbyło się 45 spotkań z seniorami, uczestnicy spotkań otrzymywali
broszurę „Poradnik Seniora”, elementy odblaskowe oraz ulotki „Bezpieczny Senior”.
Odblask Ratuje Życie to działania własne, skierowane do pieszych oraz rowerzystów
z terenu powiatu jarocińskiego, których głównym celem jest wyposażenie jak największej ilości
osób w elementy odblaskowe oraz zwiększenie wiedzy na temat zalet odblasków.
Sam Sprawdź Promile to działania własne skierowane do kierowców pojazdów
mechanicznych, podczas których rozdawane są jednorazowe alkotesty, ich celem
uświadomienie o konsekwencjach prawnych kierowania pojazdem pod wpływem alkoholu.
Akcja Motoserce prowadzona podczas festynu w trakcie którego policjanci prowadzili
akcję promującą bezpieczeństwo. Odbył się konkurs jazdy rowerem w alkogoglach. Policjanci
oddawali także krew na rzecz dzieci, ponadto rozdawano opaski odblaskowe najmłodszym
uczestnikom oraz kamizelki odblaskowe motocyklistom.
We współpracy ze Stowarzyszeniem Rock Run, Starostwem Powiatowym w Jarocinie,
UMiG Jarocin zorganizowany został półmaraton Ruck Run pod hasłem „STOP
DOPALACZOM”).
Komenda Powiatowa Policji w Jarocinie od 2010 roku prowadzi współpracę z Zespołem
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie w zakresie edukacji uczniów klas o profilu
policyjno – prawnym. W klasie mundurowej o przysposobieniu policyjnym w ZSP nr 2
w Jarocinie realizowany jest program obowiązujący liceum ogólnokształcące rozszerzony
o zajęcia stricte policyjne. Od pozostałych klas różni się głównie takimi przedmiotami jak
podstawy działania Policji, samoobrona czy kryminalistyka. Młodzież przez kilkanaście godzin
szkoli się z zakresu musztry, ceremoniału policyjnego i uczy się strzelania. Uczniowie
uczestniczą też w obozach szkoleniowo kondycyjnych organizowanych rzez Komendę
Wojewódzką Policji w Poznaniu. Poza tym uczniowie tej klasy noszą umundurowanie
wzorujące się na mundurze ćwiczebnym policjantów. Nauka na tym profilu ma na celu między
innymi pokazanie uczniom, jakie wartości są szczególnie ważne w życiu, kształtowanie postaw
prospołecznych i umiejętności sytuacji oraz wyboru prawidłowego działania. W roku 2018
profil policyjno-prawny ukończyło 49 uczniów.
Ponadto policjanci przygotowują uczniów do turniejów oraz konkursów kierowanych
do uczniów klas policyjnych, zarówno na szczeblach regionalnych jak i ogólnopolskim. W roku
2018 nasi uczniowie stanęli na 3 miejscu podium Ogólnopolskiego Turnieju Klas Policyjnych
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w Pile Byli także laureatami prestiżowego konkursu „Policjanci w służbie historii”, gdzie
w nagrodę grupa wyjechała na wyjazd edukacyjny – do miejsc związanych z historią Policji
a znajdujących się za wschodnią granicą naszego kraju.
Kilkunastu absolwentów klas policyjnych zasiliło już szeregi Polskiej Policji, zarówno
w powiecie jarocińskim jak i w innych jednostkach garnizonu wielkopolskiego, dbając
o bezpieczeństwo mieszkańców regionu.
Policja w Jarocinie, wspólnie z ZSP nr 2 w Jarocinie od 6 lat organizuje Turniej klas
policyjnych woj. Wielkopolskiego im. asp. Jana Kubiaka. Turniej, sportowy połączony z lekcją
historii, w którym co roku udział biorą uczniowie z ponad 20 szkół średnich woj.
wielkopolskiego.
W ramach uczestniczenia w pokrywaniu kosztów zakupu towarów i usług niezbędnych
dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Jarocinie Powiat Jarociński dofinansował w 2018
roku w kwocie 11 000,00 rozbudowę parkingu na potrzeby Komendy.
REALIZACJA USTAWOWYCH ZADAŃ I KOMPETENCJI KOMENDY POWIATOWEJ
STRAŻY POŻARNEJ W JAROCINIE

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Jarocinie zakwalifikowana jest do
IV kategorii komend powiatowych PSP. Zgodnie z obowiązującym regulaminem organizacyjnym
limit etatów wynosi 51, w tym 49 strażaków i 2 etaty korpusu służby cywilnej. W dniu
31 grudnia 2018 r. zatrudnionych było 44 strażaków (36 w systemie zmianowym, 8 w systemie
codziennym) oraz 2 pracowników korpusu służby cywilnej. Współczynnik zatrudnienia –
wykorzystania przyznanych etatów w roku ubiegłym wyniósł 90,19%.
Wśród typowych zagrożeń występujących na terenie Powiatu można wymienić
zagrożenia pożarowe, niebezpieczeństwa wynikające z szeroko rozwiniętym transportem
drogowym oraz kolejowym, jak również związane z przesyłem gazu poprzez rurociągi średniego
ciśnienia. Wzdłuż północnej granicy powiatu przebiega międzynarodowy korytarz lotniczy.
Swoistym zagrożeniem są również magistrale, wiertnie oraz kopalnie gazu ziemnego.
Na terenie powiatu jarocińskiego w 2018 roku nastąpił wyraźny spadek ogólnej ilości
zdarzeń w stosunku do roku 2017 o nieco ponad 42%. W roku 2018 jednostki ochrony
przeciwpożarowej interweniowały w powiecie jarocińskim 815 razy. Interwencie te związane
były z 182 pożarami, 621 miejscowymi zagrożeniami oraz w 12 alarmami fałszywymi.
Nastąpił znaczny wzrost (+44%) ilości wyjazdów związanych z gaszeniem pożarów
w roku 2018 w porównaniu do roku 2017. Biorąc pod uwagę miejsce powstawania pożarów –
rodzaj obiektu wynika, iż w roku 2018 największą ilość pożarów zanotowano w grupie takich
obiektów jak: nieużytki rolne, trawy, śmietniki, garaże. Natomiast największy ilościowy spadek
nastąpił w grupie obiektów mieszkalnych.
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W roku 2018 na terenie Powiatu Jarocińskiego Państwowa Straż Pożarna uczestniczyła
w 123 działaniach ratowniczych związanych z usuwaniem skutków wypadków
komunikacyjnych. Jest to porównywalna ilość interwencji w stosunku do roku 2017. Nastąpił
natomiast wzrost osób poszkodowanych oraz ofiar śmiertelnych podczas wypadków
komunikacyjnych.
Dużą grupą miejscowych zagrożeń związanych z bezpieczeństwem na drogach
publicznych są zdarzenia związane z usuwaniem substancji ropopochodnych z jezdni, które
wielokrotnie swoją długotrwałością absorbują znaczne siły ratownicze W działaniach mających
na celu neutralizację wyżej wymienionych substancji prowadzono w roku 2018 łącznie
95 interwencji.
Analizując najczęściej występujące zdarzenia w roku 2018 o charakterze miejscowych zagrożeń
jednostki ochrony przeciwpożarowej uczestniczyły w:
 155 działaniach ratowniczych mających na celu usunięcie zagrożenia stwarzanego przez
agresywnie zachowujące się owady błonkoskrzydłe,
 123 działaniach ratowniczych związanych z usuwaniem skutków wypadków
w komunikacji drogowej,
 95 działaniach ratowniczych mających na celu usunięcie rozlanej substancji
ropopochodnej z jezdni,
 70 działaniach ratowniczych będących następstwem wystąpienia huraganów oraz
silnych wiatrów i gwałtownych opadów atmosferycznych,


24 działaniach ratowniczych, które polegały na likwidacji skutków nawalnych i obfitych
opadów deszczu.
W 2018 roku jarocińscy strażacy zorganizowali 24 ćwiczenia doskonalące na obiektach,
w których brały udział także jednostki OSP.
W dniu 20 czerwca 2018 na przejeździe kolejowym na ul. Staszica w Jarocinie
przeprowadzono inscenizację wypadku zorganizowaną w ramach 13 edycji kampanii
społecznej BEZPIECZNY PRZEJAZD - „SZLABAN NA RYZYKO”. Działania strażaków polegały
na zabezpieczeniu terenu objętego działaniami, stworzenia dostępu do osób poszkodowanych
oraz udzieleniu kwalifikowanej pierwszej pomocy i przekazanie osób poszkodowanych
przybyłym na miejsce zdarzenia Zespołom Ratownictwa Medycznego. W czasie prowadzonych
działań przybyli na miejsce Policjanci zabezpieczyli teren, a technicy policyjni przedstawili
zadania związane z zabezpieczeniem śladów oraz prowadzonych czynności dochodzeniowych.
Przebieg ćwiczeń był na bieżąco relacjonowany przez spikerów straży pożarnej oraz policji.
Po ćwiczeniach został zorganizowany element edukacyjny dla zgromadzonej młodzieży
szkolnej i widzów pokazów. W rozstawionym namiocie pneumatycznym został
przeprowadzony instruktażowy pokaz udzielania pierwszej pomocy oraz zaprezentowany
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został sprzęt specjalistyczny straży pożarnej, pogotowia ratunkowego oraz policji używany
w czasie działań. Przedstawiciele służb ratowniczych byli do dyspozycji zainteresowanych
widzów celem przybliżenia szczegółów specyfiki pełnienia służby oraz obsługi sprzętu.
W dniu 16 września 2018 roku na terenie miejscowości Golina odbyły się Warsztaty
z zakresu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy dla jednostek z Krajowego Systemu Ratowniczo
Gaśniczego. W trzech odbywających się równolegle inscenizacjach uczestniczyli pozoranci
z jednostek OSP Golina i Jarocin. W warsztatach ćwiczyło 48 strażaków – 12 zastępów
medycznych z 10 jednostek OSP włączonych do KSRG, trzech zmian służbowych Jednostki
Ratowniczo-Gaśniczej oraz systemu codziennego i dyspozytorów Stanowiska Kierowania
Komendanta Powiatowego w Jarocinie. Poza doskonaleniem umiejętności strażaków
w zakresie prowadzenia działań ratowniczych i udzielania KPP, warsztaty umożliwiły wymianę
doświadczeń między strażakami a Ratownikami Medycznymi PRM, którzy w czasie warsztatów
oceniali pracę strażaków, a na co dzień współpracują ze sobą w czasie wspólnych działań
ratowniczych.
22 września 2018 r. strażacy z sąsiadujących Komend Powiatowych Państwowej Straży
Pożarnej w Środzie Wielkopolskiej i Jarocinie zorganizowali warsztaty szkoleniowe z zakresu
ratownictwa wodnego. Miejscem manewrów była Marina „Pod Czarnym Bocianem” na rzece
Warta w Nowym Mieście nad Wartą. Panel aplikacyjno – teoretyczny warsztatów prowadzili
przedstawiciele Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wodno – Nurkowego w Poznaniu oraz
funkcjonariusze ze Środy Wielkopolskiej i Jarocina. Do realizacji prowadzonych jednocześnie
trzech założeń w wodzie oraz z lądu zaangażowano 80 ratowników PSP i OSP dysponujących
8 łodziami motorowymi z sąsiadujących powiatów średzkiego i jarocińskiego oraz SGRWN
z JRG 1 z Poznania. Ćwiczono ogólne zasady organizowania działań ratownictwa wodnego,
współpracę ze Specjalistyczną Grupą Ratownictwa Wodno – Nurkowego, podejmowanie
tonącego z wody wraz z manewrowaniem łodzią na rzece, udzielanie kwalifikowanej pierwszej
pomocy tonącemu, a także organizację łączności podczas tego typu zdarzeń i współpracę
z płetwonurkami specjalistycznej grupy ratownictwa wodno – nurkowego. W manewrach
wzięło udział 11 jednostek ochrony przeciwpożarowej.
W dniu 6 października 2018 r. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
w Jarocinie wraz z Komendą Powiatową Policji w Jarocinie, Gminnym Centrum Zarządzania
Kryzysowego w Jarocinie, Jednostkami Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Jarocin
oraz formacjami Obrony Cywilnej przeprowadziły wspólne ćwiczenia służb w zakresie
współdziałania formacji OC ze służbami, inspekcjami i strażami podczas realizacji zadań
ratowniczych i ochronnych. Podczas części taktyczno - bojowej zrealizowano ćwiczenia
z zakresu działań ratowniczo - gaśniczych oraz usuwania skutków nawałnic i anomalii
pogodowych. Warsztaty odbyły się w miejscowości Mieszków, ul. Dworcowa, na terenie
nieczynnej gorzelni. Poprzedzone były częścią teoretyczną i odprawą służb w sali
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gimnastycznej Zespołu Szkół im. gen. Stanisława Taczaka. Uczestnicy ćwiczyli m.in.
współdziałanie między służbami, standardy gotowości operacyjnej jednostek, zabezpieczenie
terenu działań oraz rozpoznawanie i ocenę zagrożeń. Na wyznaczonych stanowiskach
ratownicy poznali metody dotarcia do poszkodowanych lub zagrożonych osób wraz
z udzieleniem kwalifikowanej pierwszej pomocy. Szczególnie zwrócono uwagę na działania
ratownicze i zabezpieczające z uwzględnieniem asekuracji ratowników podczas ewakuacji
ludzi z miejsc występowania zagrożenia życia i zdrowia przy jednoczesnym zabezpieczaniu
budynku uszkodzonego podczas np. działań wojennych lub anomalii pogodowych.
Na terenie powiatu jarocińskiego w minionym roku zorganizowano 4 zawody sportowo
- pożarnicze jednostek OSP na szczeblu gminnym. Do obsługi zawodów OSP wydelegowano
łącznie 4 zespoły sędziowskie (14 strażaków PSP oraz 47 strażaków OSP). Ogólnie na terenie
powiatu w 4 zawodach sportowo - pożarniczych uczestniczyły 80 drużyn OSP i 757 strażaków.
We współpracy z Zarządami Gminnymi Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP
przeprowadzono eliminacje 4 konkursów gminnych Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież
Zapobiega Pożarom” oraz wystawiano komisje sędziowskie w powyższych eliminacjach.
Strażacy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jarocinie wraz
z przedstawicielami Zarządu Powiatowego ZOSPRP przeprowadzili eliminacje powiatowe
Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”, który propaguje szerzenie wiedzy
z zakresu ochrony przeciwpożarowej i szeroko pojmowanego ratownictwa wśród młodzieży
szkolnej.
W finale powiatowym uczestniczyło 41 uczniów - zwycięzców poszczególnych grup
wiekowych z terenu 4 gmin powiatu jarocińskiego.
Strażacy PSP uczestniczyli wielokrotnie w organizowanych pokazach, pogadankach
i spotkaniach z młodzieżą szkół z terenu powiatu. Cyklicznie organizowano „Dni Otwartych
Strażnic”. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyły się pokazy sprzętu oraz technik gaszenia
pożarów podręcznym sprzętem gaśniczym oraz pogadanki i prelekcje propagujące
bezpieczeństwo. Strażnicę odwiedziły setki mieszkańców w różnym przedziale wiekowym.
W roku 2018 realizowano szereg zadań z zakresu profilaktyki pożarowej nakreślonych
przez KG PSP, KW PSP w Poznaniu oraz zadania wynikające z analiz własnych.
Podstawowym zadaniem pionu kontrolno-rozpoznawczego PSP w Jarocinie jest
sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych, a także
pozyskiwanie informacji w zakresie m.in. potencjalnych zagrożeń, przygotowania obiektów do
prowadzenia ewentualnych akcji ratowniczo – gaśniczych oraz planowania ćwiczeń.
Istotny jest także nadzór nad stanem monitoringu pożarowego. Na terenie powiatu
występuje 8 obiektów objętych obligatoryjnym obowiązkiem posiadania systemu sygnalizacji
pożaru połączonego z obiektem komendy. Aktualnie 7 z nich posiada podłączenie do centrum
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odbiorczego alarmów pożarowych zlokalizowanego na stanowisku kierowania, względem
ósmego obiektu prowadzone jest postępowanie administracyjne.
Jednym z zadań koordynowanych przez pion kontrolno-rozpoznawczy jest prewencja
społeczna, która realizowana jest przez funkcjonariuszy z wszystkich komórek organizacyjnych.
W ramach ułatwienia dostępu do wiedzy z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa na
stronie internetowej komendy utworzono katalog, w którym zamieszczono informacje
dotyczące m. in. używania fajerwerków, zagrożeń sezonu grzewczego i żniwnego, bezpiecznych
wakacji.
PSP prowadziła działania w ramach kampanii społecznej „Czad i ogień – obudź
czujność” Przez cały sezon strażacy prowadzą szkolenia i spotkania informacyjne z tej tematyki.
W 70% przyczyną śmierci jest zetknięcia z dymami i toksycznymi produktami spalania, takimi
jak tlenek węgla, chlorowodór, cyjanowodór. Pomimo tego, że bezpośrednią przyczyną śmierci
są najczęściej silnie trujące produkty spalania i rozkładu termicznego, ciągle bardzo mało
popularne jest wyposażanie domów w czujki dymu. Pożary to zagrożenie, którego nie można
lekceważyć. Ogień łatwo wymyka się spod kontroli, szybko rozprzestrzenia i czyni
nieodwracalne straty. Powoduje ogromne zagrożenie dla naszego życia i zdrowia. Kolejna
kampania społeczna to „Czujka na straży twojego bezpieczeństwa”. W okresie jesiennozimowym, w naszym kraju w mieszkaniach i domach jednorodzinnych wzrasta ryzyko
powstania pożarów. Najczęściej dochodzi do nich w wyniku wad, albo niewłaściwej
eksploatacji urządzeń grzewczych, elektrycznych i gazowych. W tym samym okresie
odnotowywany jest także wzrost liczby zatruć tlenkiem węgla, zwanym "cichym zabójcą", gdyż
jest niewidoczny oraz nie ma smaku, ani zapachu. Kampania jest skierowana do
społeczeństwa, m.in. do dzieci i młodzieży oraz do seniorów. Edukacja najmłodszych jest
wspaniałą inwestycją w przyszłość, z uwagi na fakt, że najmłodsi w rozmowach z dorosłymi
dzielą się zdobytą wiedzą. Kampania składa się z kilku obszarów m.in.: edukacji, informacji
i promocji. Celem głównym kampanii jest zmniejszenie liczby ofiar pożarów i zatruć tlenkiem
węgla w mieszkaniach oraz domach jednorodzinnych. Celami szczegółowymi są: podniesienie
poziomu wiedzy na temat: zagrożeń związanych z pożarem w mieszkaniach lub domach
jednorodzinnych, zagrożeń związanych z emisją tlenku węgla, zapewnienia właściwej
ewakuacji oraz sposobów powiadamiania służb ratowniczych. Istotnym jest uświadomienie
odbiorcom kampanii korzyści, jakie niesie za sobą zamontowanie i właściwa eksploatacja
czujek dymu i tlenku węgla w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych. Ważne jest
przypomnienie właścicielom i zarządcom budynków obowiązku okresowego dokonywania
przeglądów i czyszczenie przewodów kominowych oraz sprawdzenie instalacji wentylacyjnej.)
Strażacy z naszego powiatu w ubiegłym roku przeprowadzili łącznie 122 pogadanki i spotkania,
w których uczestniczyło 6214 osób.
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W dniu 20 lipca 2018 roku ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy z Jednostki Ratowniczo
- Gaśniczej wchodzący w skład modułu gaszenia pożarów lasów (GFFFV) został zadysponowany
do stolicy wielkopolski, skąd wraz z innymi jednostkami udał się do Szwecji, aby tam przez
ponad dwa tygodnie prowadzić działania gaśnicze rozległych pożarów lasów i torfowisk.
W tym czasie polscy strażacy zapewniając własne namioty i wyżywienie oraz ratowników
medycznych byli samowystarczalni pod względem logistycznym oraz medycznym. Podczas
dwóch tygodni strażacy prowadzili działania w bardzo trudnych warunkach terenowych
i pogodowych, broniąc przed ogniem m.in. miejscowość Karbole, z której wcześniej
ewakuowano mieszkańców. Nasi Strażacy zbudowali tam linię obrony o długości
ponad siedmiu kilometrów.
W ramach Funduszu Prewencji tworzonego przez KW PSP w Poznaniu Powiat Jarociński
dofinansował w kwocie 18 000,00 zakup czterech ciężkich ubrań gazoszczelnych na rzecz
Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jarocinie
REALIZACJA USTAWOWYCH ZADAŃ I KOMPETENCJI PAŃSTWOWEJ STACJI
SANITARONO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W JAROCINIE

Głównym celem działalności Państwowej Inspekcji Sanitarnej na terenie powiatu
jarocińskiego w 2018 r. było promowanie zdrowego stylu życia, nadzór nad bezpieczeństwem
żywności i żywienia oraz bezpieczeństwem zdrowotnym wody, przeciwdziałanie zagrożeniom
stwarzanym przez środki zastępcze i narkotyki, zapobieganie powstawaniu chorób, w tym
chorób zakaźnych i zawodowych poprzez sprawowanie zapobiegawczego i bieżącego nadzoru
sanitarnego w zakresie zdrowia publicznego.
Na dzień 31.12.2018 r. w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Jarocinie
stan zatrudnienia wynosił 28,5 etatu i kształtował się następująco: 21 etatów to pracownicy
działalności podstawowej,7,5 etatu to pracownicy ekonomiczni oraz administracyjnotechniczni.
W 2018 r. odnotowano 430 zachorowań na choroby zakaźne. Uwzględniając podział
na gminy w powiecie jarocińskim, największą liczbę zachorowań zarejestrowano w gminie
Jarocin – 280. Z kolei w gminie Żerków odnotowano 62 przypadki zachorowań, w gminie
Jaraczewo – 53 a w gminie Kotlin 35 przypadków Zważając na powyższe dane, stwierdzić
należy, że sytuacja epidemiologiczna na terenie powiatu jest stabilna i porównywalna
z poprzednimi latami.
W ramach prowadzonego nadzoru epidemiologicznego przeprowadzono 106 kontroli
sanitarnych w obiektach służby zdrowia i 140 dochodzeń epidemiologicznych. Ponadto
wydano jedną decyzję płatniczą.
Szczepienia ochronne na terenie powiatu prowadzono zgodnie z obowiązującym
Programem Szczepień Ochronnych i terminami w nim ustalonymi, jednak w ostatnich latach
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wzrosła liczba braków w stanie zaszczepienia w związku z okresowymi lub stałymi
przeciwwskazaniami lekarskimi do szczepień oraz szerzącym się ruchem antyszczepionkowym.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jarocinie w roku 2018 wszczął postępowanie
administracyjno-egzekucyjne przeciwko osobom uchylającym się od wykonania szczepień
ochronnych i wydał 21 tytułów wykonawczych z wnioskami o wszczęcie egzekucji do
Wojewody Wielkopolskiego.
Ogólny stan zaszczepienia w powiecie jarocińskim kształtował się na poziomie
95-100%.
Mieszkańcy powiatu jarocińskiego w 2018 r. zaopatrywani byli przez 18 wodociągów
o różnej wielkości. Z wody wyprodukowanej przez wodociągi korzystało łącznie 71771 osób.
Ogółem pobrano do badań 121 prób wody (w ramach monitoringu kontrolnego – 93 próby,
w ramach monitoringu przeglądowego – 20 prób oraz w ramach nadzoru – 8 prób).
W 2018 r. nie stwierdzono przekroczeń w pobranych próbkach wody.
W 2018 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jarocinie dokonał zbiorczej
rocznej oceny basenów. Wydano 3 oceny zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia
9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.
U. z 2015 r., poz. 2016). Państwowa Inspekcja Sanitarna prowadziła badania wody w nieckach
basenowych z częstotliwością 1 raz w miesiącu. Wyniki badań były niekwestionowane.
Stan sanitarny obiektów użyteczności publicznej ulega systematycznej poprawie,
dotyczy to przede wszystkim zakładów fryzjerskich, kosmetycznych i odnowy biologicznej. Pod
nadzorem w 2018 r. było 117 obiektów należących do tej grupy. Przeprowadzono 72 kontrole,
które nie wykazały uchybień sanitarno-technicznych, m. in. w zakresie: zaopatrzenia w środki
dezynfekcyjne i myjące, zaopatrzenia w bieliznę czystą oraz postępowania z bielizną brudną.
W podmiotach leczniczych przeprowadzono ogółem 136 kontroli sanitarnych (w tym
2 kontrole w Szpitalu Powiatowym w Jarocinie Sp. z o.o., który znajduje się pod nadzorem
Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Poznaniu). Wszystkie placówki objęte
nadzorem sanitarnym miały opracowane i wdrożone procedury higieniczne, prowadzona
w placówkach gospodarka odpadami niebezpiecznymi była prawidłowa.
W 2018 r. w ewidencji higieny pracy zarejestrowane były 223 zakłady pracy,
zatrudniające 7295 pracowników. Największą liczbę stanowiły zakłady małe, zatrudniające do
50 pracowników, stanowiące 82,95% wszystkich zewidencjonowanych obiektów. Duże
przedsiębiorstwa, zatrudniające od 50 do 250 i więcej pracowników, stanowiły 17,04% ogółu.
W 2018 r. skontrolowano 121 zakładów i przeprowadzono ogółem 138 kontroli sanitarnych.
Na podstawie przeprowadzonych kontroli w zakładach pracy i w związku
ze stwierdzeniem nieprawidłowości wydano 12 decyzji administracyjnych, zawierających 31
nakazów/ obowiązków.

Starostwo Powiatowe w Jarocinie
Al. Niepodległości 10-12 63-200 Jarocin
tel. 62 747 15 96, 62 747 29 20, fax 62 747 33 37
e-mail: starostwo@powiat-jarocinski.pl
www.powiat-jarocinski.pl

str. 61

RAPORT O STANIE POWIATU
ZA 2018r.
W ewidencji higieny pracy zarejestrowanych jest 25 zakładów, w których występują
przekroczenia normatywów higienicznych czynników szkodliwych dla zdrowia na stanowiskach
pracy – 421 osób pracuje w przekroczeniach najwyższego dopuszczalnego natężenia hałasu.
W 2018 r. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jarocinie wpłynęły
4 zgłoszenia podejrzenia choroby zawodowej u osób zatrudnionych w zakładach na terenie
powiatu jarocińskiego. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jarocinie wydał 1 decyzję
o stwierdzeniu choroby zawodowej - choroba zakaźna (borelioza).
Nie wpłynęło żadne zgłoszenie zatrucia środkiem zastępczym lub nową substancją
psychoaktywną.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jarocinie wydał 5 decyzji dotyczących
środków zastępczych i substancji psychoaktywnych, w tym: 1 decyzję o nałożenie kary
pieniężnej za wprowadzanie do obrotu (udostępnienie) środków zastępczych i nowych
substancji psychoaktywnych w wysokości 20.000 zł i 4 decyzje o umorzeniu postępowania
administracyjnego z uwagi na brak znamion wprowadzania do obrotu środków zastępczych
lub nowych substancji psychoaktywnych.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jarocinie obejmował swym nadzorem
80 stałych placówek nauczania i wychowania. Łącznie przeprowadzono 151 kontroli, w tym:
78 kontroli planowych, 47 kontroli wypoczynku, oraz 26 kontroli odbiorowych, tematycznych
i interwencyjnych. Podczas kontroli nie stwierdzono budynków nieprzystosowanych do
pobytu dzieci i młodzieży oraz budynków w złym stanie technicznym, nie stwierdzono również
zaniedbań w zakresie stanu higieniczno-sanitarnego, nie nałożono mandatów karnych.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jarocinie w 2018 r. nadzorował 741
obiektów, z tego 726 zakładów żywności i żywienia, 8 obiektów obrotu i produkcji materiałów
oraz wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz obiektów produkcji,
konfekcjonowania i obrotu kosmetykami.
Skontrolowanych zostało ogółem 331 obiektów, co stanowi 44,6 % wszystkich obiektów
znajdujących się w ewidencji. Natomiast łącznie przeprowadzono 471 kontroli sanitarnych,
w tym: 465 kontroli w obiektach żywności i żywienia, 4 kontrole w obiektach wytwórni
i obrotu materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością, 2 kontrole
w ramach nadzoru nad zakładami produkcji i obrotu kosmetykami.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jarocinie w postępowaniu pokontrolnym wydał
7 decyzji nakazujących usunięcie stwierdzonych uchybień, 168 decyzji zatwierdzających
i wykreślających zakłady oraz 51 decyzji płatniczych. Winnych zaniedbań sanitarnych ukarano
14 mandatami karnymi na łączną sumę 2.400 zł.
W porównaniu do 2017 r. stan sanitarny zakładów produkcji i obrotu żywnością został
utrzymany na podobnym poziomie. W 2018 r. 9 obiektów zostało ocenionych jako niezgodne
z wymaganiami, co stanowiło 1,2% w stosunku do wszystkich obiektów ujętych w ewidencji.
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W minionym sezonie 2018 r. nadzór nad grzybami wprowadzanymi do obrotu
handlowego na terenie powiatu jarocińskiego odbywał się na targowisku w Jarocinie i wzorem
lat minionych nadzór prowadził wykwalifikowany grzyboznawca, zatrudniony przez
administratora targowiska. W ramach działań profilaktycznych specjaliści zatrudnieni w PSSE
w Jarocinie udzielili 5 porad w zakresie przynależności gatunkowej grzybów. W 2018 r. nie
zgłoszono zatruć pokarmowych po spożyciu grzybami.
W 2018 r. w ramach działalności zapobiegawczego nadzoru sanitarnego Powiatowej
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Jarocinie realizowano następujące zadania:
a) uzgodniono pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych 41 dokumentacji
projektowych, w tym: pozytywnie bez zastrzeżeń - 39, pozytywnie z zastrzeżeniami 2, negatywnie - 0,
b) wzięto udział w 37 odbiorach, z czego 7 dotyczyło zakładów żywności i żywienia.
Odbierane obiekty wykonane zostały w oparciu o projekty budowlane w 19 przypadkach
zaopiniowane przez rzeczoznawcę oraz w 9 przypadkach przez Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jarocinie. W 9 przypadkach projekty nie posiadały
uzgodnień pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych.
c) uzgodniono środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację dla 2 przedsięwzięć.
d) uzgodniono:
 2 projekty miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 2 zakresy i stopnie szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania
na środowisko.
e) wydano 31 opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia
na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - co do zakresu raportu
o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. W 29 przypadkach odstąpiono od
przeprowadzenia postępowania.
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Jarocinie w 2018 r. realizowała
następujące programy edukacyjne w zakresie promocji zdrowia:
 Krajowy Program Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS,
 „Czyste Powietrze Wokół Nas”,
 „Bieg po zdrowie”,
 Profilaktyczny Program w Zakresie Przeciwdziałania Uzależnieniu od Tytoniu, Alkoholu
i Innych Środków Psychoaktywnych - „ARS, czyli jak dbać o miłość?”,
 „Trzymaj Formę!”,
 „Moje Dziecko Idzie do Szkoły",
 „Wiem - nie biorę! Jestem bezpieczny”,
 „Wybierz życie – pierwszy krok”,
 „Mały kleszcz – duży problem?”.
Starostwo Powiatowe w Jarocinie
Al. Niepodległości 10-12 63-200 Jarocin
tel. 62 747 15 96, 62 747 29 20, fax 62 747 33 37
e-mail: starostwo@powiat-jarocinski.pl
www.powiat-jarocinski.pl

str. 63

RAPORT O STANIE POWIATU
ZA 2018r.
Realizowane były również działania nieprogramowe dotyczące profilaktyki chorób
zakaźnych i innych zagadnień związanych z edukacją zdrowotną. PSSE w Jarocinie
uczestniczyła w akcji profilaktycznej „Biała niedziela” zorganizowanej przez Starostwo
Powiatowe w Jarocinie i Szpital Powiatowy w Jarocinie Sp. z o.o. W punkcie informacyjnoedukacyjnym uruchomionym przez pracowników PSSE w Jarocinie osoby palące tytoń mogły
za pomocą smokerlyzera zmierzyć poziom tlenku węgla w wydychanym powietrzu. Udzielano
również informacji oraz przekazywano materiały edukacyjne w zakresie profilaktyki zakażeń
wirusem HIV oraz profilaktyki uzależnień od tytoniu, alkoholu i innych środków
psychoaktywnych (narkotyków i tzw. „dopalaczy”). Zainteresowanym osobom
demonstrowano za pomocą alkogogli upośledzenie zmysłów po spożyciu alkoholu od 0,8 do
1,5 promila.
Pracownik Stanowiska Pracy do Spraw Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia PSSE
w Jarocinie przeprowadzał systematycznie monitoring i ocenę poszczególnych edycji w/w
przedsięwzięć prozdrowotnych. W 2018 r. przeprowadzono 40 wizytacji placówek nauczania
wychowania oraz sporządzono 60 ocen realizacji programów. W związku z podejmowanymi
działaniami oświatowo-zdrowotnymi zorganizowano 7 szkoleń dla 117 uczestników.
W strukturach Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Jarocinie funkcjonuje
Laboratorium Mikrobiologii i Parazytologii PSSE w Jarocinie, które posiada akredytację
Polskiego Centrum Akredytacji.
W 2018 r. Laboratorium Mikrobiologii i Parazytologii wykonało 11322 badań
mikrobiologicznych i parazytologicznych. W kierunku badań zakażeń pałeczkami Salmonella
i Shigella przeprowadziło 5702 analizy, z czego 321 wykonano w ramach nadzoru
epidemiologicznego, również dla Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Środzie
Wielkopolskiej.
W laboratorium w 2018 r. wykonano także badania z zakresu bakteriologii ogólnej oraz
parazytologii dla Szpitala Powiatowego w Jarocinie Sp. z o. o., podmiotów leczniczych
w ramach zawartych umów oraz dla klientów indywidualnych.
Diagnostyka tych badań obejmowała: zakażenia dróg oddechowych, zakażenia dróg
moczowych i moczowo-płciowych, zakażenia oka i ucha, zakażenia krwi i ośrodkowego układu
nerwowego, zakażenia skóry, tkanek miękkich i ran, badanie testów Sporal. W/w badania
przeprowadzono w ilości 4941 próbek.
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REALIZACJA USTAWOWYCH ZADAŃ I KOMPETENCJI POWIATOWEGO
INSPEKTORATU WETEYNARII W JAROCINIE

W Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Jarocinie zatrudnionych jest 11 osób,
z tego 5 inspektorów weterynaryjnych i 4 pracowników na etatach administracyjnych.
Inspektoratem kieruje Powiatowy Lekarz Weterynarii przy pomocy swego zastępcy.
Powiatowy Lekarz Weterynarii w 2018 roku przeprowadził 64 kontrole CC (crosscompliance - zasady wzajemnej zgodności) i IRZ- (Indywidualnego Rejestru Zwierząt)
gospodarstw rolnych utrzymujących zwierzęta, 98 kontroli sektora paszowego oraz 60 kontroli
sektora utylizacyjnego. Skontrolowano 104 gospodarstwa rolne w zakresie dobrostanu
zwierząt, 8 podmiotów nadzorowanych prowadzących działalność z zakresu skupu i obrotu
zwierzętami, przeprowadzono 47 kontroli środków transportu przeznaczonych do transportu
zwierząt oraz 2 kontrole w schronisku dla bezdomnych zwierząt. W roku 2018 wystawionych
zostało 1750 świadectw zdrowia dla drobiu przeznaczonego do uboju, 10700 świadectw
zdrowia dla świń przeznaczonych do uboju, 1525 świadectw dla świń wprowadzanych do stad,
punktów kopulacyjnych, punktów skupu oraz na targi, pokazy, wystawy, konkursy.
Przeprowadzono 152 kontrole z zakresu bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących
świnie.
W ramach monitoringu żywności pochodzenia zwierzęcego pobrano 337 próbek
do badań, nie stwierdzono wyników niezgodnych.
W ramach monitoringu pasz w 2018 roku pobrano 67 próbek pasz: 25 próbek
w gospodarstwach, 8 próbek w zakładach utylizacyjnych oraz 48 próbek w wytwórni pasz oraz
1 próbka w punkcie obrotu paszami. Kierunki przeprowadzonych badań to: wykrywanie
pałeczek Salmonella, wykrywanie przetworzonego białka zwierzęcego, oznaczanie zawartości
miedzi, manganu, żelaza, jodu, i cynku oznaczanie zawartości metali ciężkich w paszach,
pestycydów chloroorganicznych, dioksyn, wykrywanie substancji przeciwbakteryjnych,
oznaczanie podstawowych składników pokarmowych w paszach, oznaczanie zawartości GTH
w produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego, określenie zawartości mikotoksyn,
wykrywanie substancji przeciwbakteryjnych w wodzie, oznaczanie GMO, określanie zawartości
mocznika, określanie zawartości salinomycyny, określanie zawartości azotynów.
W przypadku wyników wymagających postępowania wyjaśniającego w podmiotach
przeprowadzono kontrole i wydano decyzje administracyjne.
W ramach zapewnienia wysokiego statusu bezpieczeństwa sanitarno-weterynaryjnego
powiatu jarocińskiego w 2018 roku przeprowadzone były badania monitoringowe i zwalczanie
chorób zakaźnych zwierząt oraz chorób odzwierzęcych w kierunku: gruźlicy bydła zbadano
5948 sztuk w 151 stadach, brucelozy bydła zbadano 1860 sztuk w 92 stadach, enzootycznej
białaczki bydła zbadano1860 sztuk w 92 stadach, salmonelli- 16 badań urzędowych
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monitoringowych, włośnicy u świń – 24426sztuk, włośnicy u dzików – 110 sztuk, ASF - 19 sztuk
dzików pochodzących ze zdarzeń drogowych na terenie powiatu. Wyżej wymienionych chorób
nie stwierdzono.
Dodatkowo wykonany został monitoring chorób zakaźnych: pryszczycy bydła -15 prób,
choroby pęcherzykowej świń -51, klasycznego pomoru świń -15 prób, klasycznego pomoru
świń u dzików -15 próby, Aujeszkyego u świń, przebadano 5018 zwierząt w 822 stadach,
Choroby niebieskiego języka u bydła- 14 sztuk, choroby niebieskiego języka u owiec - 1 sztuka,
brucelozy owiec i kóz – 15 sztuk, poddano obserwacji 70 zwierząt podejrzanych o wściekliznę,
gorączki Q owiec i kóz – 14 sztuk. Chorób zakaźnych w ramach monitoringu nie wykryto.
Niezwykle ważną pozycję w systemie zapewnienia bezpieczeństwa zdrowia
publicznego są działania w zakresie badania zwierząt rzeźnych i mięsa oraz nadzoru nad
produkcją żywności pochodzenia zwierzęcego. W roku 2018 wystawiono 630 świadectw
zdrowia dla mięsa wołowego eksportowanego do krajów trzecich. Od początku roku 2018
w rzeźniach powiatu jarocińskiego pobrano 24 próbek od bydła po uboju w kierunku
gąbczastej encefalopatii. BSE nie stwierdzono.
Należy podkreślić fakt, iż ilość badań i obowiązków nałożonych na Inspekcję
Weterynaryjną w zakresie ochrony zdrowia publicznego, wynikających z członkostwa
w strukturach Unii Europejskiej stale się zwiększa.
Reasumując należy uznać, że stan bezpieczeństwa sanitarno-weterynaryjnego
w powiecie jarocińskim w roku 2018 roku jest zadowalający. Przeprowadzone
badania monitoringowe pozwalają stwierdzić, że poziom bezpieczeństwa
sanitarno weterynaryjnego nie obniżył się.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Jarocinie w 2018 roku rozpoczął przebudowę
budynku użyteczności publicznej z przeznaczeniem na pomieszczenia Powiatowego
Inspektoratu Weterynarii w Jarocinie. Nieruchomość tą Powiatowy Lekarz Weterynarii
w Jarocinie otrzymanej w trwały zarząd w roku 2016. Powiatowy Lekarz Weterynarii
w Jarocinie na podstawie sporządzonego kosztorysu inwestorskiego przewiduje, że ogólny
koszt przebudowy i adaptacji nowej siedziby Powiatowego Inspektoratu Weterynarii
w Jarocinie będzie wynosił 1 797 569,13 zł. W 2018 roku wykonano prace budowlane na
kwotę 999 999,80 zł, w związku z powyższym na zakończenie prac inwestycyjnych
Powiatowemu Inspektoratowi potrzebne jest 797 569,33 zł.
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XV. PRZECIWDZIAŁANIE BEZROBOCIU
ORAZ AKTYWIZACJA LOKALNEGO
RYNKU PRACY.
Powiatowy Urząd Pracy w Jarocinie realizuje zadania zgodnie z ustawą z dnia
20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, (Dz.U. z 2018r.
poz.1265, z późn. zm.) głównie w zakresie łagodzenia skutków bezrobocia, zatrudnienia oraz
aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych.
Liczba pracowników zatrudnionych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jarocinie
w przeliczeniu na pełen wymiar czasu pracy wynosiła na koniec 2018 r. 37,75.
W roku 2018 Urząd realizował opisane poniżej programy, które współfinansowane były
z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków Funduszu Pracy.
Ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Urząd zrealizował dwa projekty.
Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie jarocińskim ”
realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,
Oś Priorytetowa I „Osoby młode na rynku pracy” , Działanie 1.1 „Wsparcie osób młodych
pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty pozakonkursowe”,
Poddziałanie 1.1.2 „Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych”
Okres realizacji projektu obejmuje rok kalendarzowy 2018, a zakończy się do 30.06.2019r.
Uczestnicy projektu to 193 osoby (odpowiednio 130kobiet i 63 mężczyzn) młode w wieku
18-29 lat bez pracy, w tym osoby z niepełnosprawnościami, zarejestrowane w PUP jako
bezrobotne, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu.
Głównym celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do
29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie jarocińskim. W ramach projektu wsparciem
objęte są osoby poniżej 30 roku życia zakwalifikowane do profilu pomocy I (tzw. bezrobotni
aktywni) lub profilu pomocy II (tzw. wymagający wsparcia).
W ramach projektu, dla każdego z uczestników przedstawienie konkretnej oferty aktywizacji
zawodowej poprzedza analiza umiejętności, predyspozycji i problemów zawodowych danego
uczestnika. Na tej podstawie Powiatowy Urząd Pracy w Jarocinie realizuje odpowiednio
dobrane usługi i instrumenty rynku pracy, o których mowa w ustawie o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy. Każda osoba w projekcie objęta jest Indywidualnym Planem
Działania (IPD). Celem zastosowania IPD jest zdiagnozowanie ich ścieżki rozwoju zawodowego
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Pozwala to na kompleksową analizę potrzeb i oczekiwań oraz objęcie wsparciem, które
uzasadnione jest realnymi potrzebami uczestników. Uczestnikom w ciągu 4 m-cy zapewniona
jest wysokiej jakości oferta zatrudnienia, dalszego kształcenia, przyuczenia do zawodu lub
stażu zgodnie z Planem Gwarancji dla Młodzieży.
Budżet projektu wynosi 1 863 062,75 zł. Wydatki w 2018r. wyniosły ogółem
1 433 066,43 zł.
Wsparciem w projekcie w 2018r. objęto 180 osób, z tego 154 osoby znajdujące się
w trudnej sytuacji na rynku pracy tj. osoby długotrwale bezrobotne, 66 osób, i/lub osoby
z niepełnosprawnościami 5 osób, i/lub osoby o niskich kwalifikacjach 154 osoby.
W ramach projektu uczestnicy zostali w 2018r. objęci następującymi formami wparcia:
poradnictwo zawodowe- 180 osób, pośrednictwo pracy-177 osób, staże-75 osób, szkolenia63 osoby, bon na zasiedlenie-1 osoba, jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności
gospodarczej- 15 osób, refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy15 osób, prace interwencyjne- 10 osób.
Efektywność zatrudnieniowa w projekcie jest bardzo wysoka. Założono osiągnięcie
efektywności zatrudnieniowej w poszczególnych grupach na poziomie:
 Minimalny poziom kryterium efektywności zatrudnieniowej dla osób w najtrudniejszej
sytuacji (w tym niepełnosprawni, długotrwale bezrobotni, z niskim kwalifikacjami)39%. W 2018r. osiągnięto wskaźnik 73,21%
 Minimalny poziom kryterium efektywności zatrudnieniowej dla pozostałych osób
nienależących do ww. grup- 54%. W 2018r. osiągnięto wskaźnik 66,67%.
Projekt „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie
jarocińskim” realizowany jest 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 Powiatowe Służby Zatrudnienia. Okres realizacji projektu obejmuje rok kalendarzowy
2018, a zakończy się do 30.06.2019r.
Głównym celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 132 osoby
(75kobiet i 57 mężczyzn) powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie
jarocińskim, zakwalifikowanych do profilu pomocy I (tzw. bezrobotni aktywni) lub profilu
pomocy II (tzw. wymagający wsparcia), należące co najmniej do jednej z grup: osoby
długotrwale bezrobotne, kobiety, niepełnosprawni, o niskich kwalifikacjach, w wieku 50 lat
i więcej.
W ramach projektu dla każdego z uczestników przedstawienie konkretnej oferty
aktywizacji zawodowej poprzedza analiza umiejętności i predyspozycji i problemów
zawodowych uczestnika. Na tej podstawie PUP realizuje odpowiednio dobrane usługi
i instrumenty rynku pracy o których mowa w ustawie o promocji. Każdy uczestnik objęty jest
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Indywidualnym Planem Działania (IPD). Określenie skali zainteresowania działaniami poprzez
wywiady z bezrobotnymi. Celem zastosowania IPD jest zdiagnozowanie ich ścieżki rozwoju
zawodowego. Pozwala to na kompleksową analizę potrzeb i oczekiwań oraz objęcie
wsparciem, jest uzasadnione realnymi potrzebami uczestników.
Wszystkie formy wsparcia określone w projekcie są dostosowane do oczekiwań bezrobotnych
Cel szczegółowy: zwiększenie możliwości do zatrudnienia osób powyżej 29 roku życia
pozostających bez pracy w powiecie jarocińskim zakwalifikowanych do I profilu pomocy lub
II profilu pomocy. Realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego poprzez
zastosowanie zindywidualizowanych i kompleksowych usług rynku pracy, dopasowanych do
potrzeb osób, do których będą kierowane (wsparcie będzie realizowane z uwzględnieniem
profilu pomocy, które zostanie określone w IPD jako niezbędne w celu poprawy sytuacji
na rynku pracy lub pozyskanie zatrudnienia ).
Budżet projektu wynosi 1 116 352,85 zł. Wydatki w 2018r. wyniosły ogółem 858 673,36zł.
Wsparciem w projekcie w 2018r. objęto 111 osób, z tego 43 osoby długotrwale
bezrobotne, 6 osób, z niepełnosprawnościami 80 osób o niskich kwalifikacjach, 25 osób
w wieku 50 lat i więcej.
W ramach projektu uczestnicy zostali w 2018r. objęci następującymi formami wparcia:
poradnictwo zawodowe- 111 osób, pośrednictwo pracy-110 osób, staże-36 osób, szkolenia-32
osoby, jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej- 25 osób, refundacja
kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy-10 osób, prace interwencyjne9osób.
Efektywność zatrudnieniowa w projekcie jest bardzo wysoka. Założono osiągnięcie
efektywności zatrudnieniowej w poszczególnych grupach na poziomie:
 liczba osób z niepełnosprawnościami, które znalazły zatrudnienie- 42%. W 2018r.
osiągnięto wskaźnik 100%
 Liczba osób o niskich kwalifikacjach, które znalazły zatrudnienie- 42%. W 2018r.
osiągnięto wskaźnik 75,41%
 Liczba osób, długotrwale bezrobotnych, które znalazły zatrudnienie- 42%. W 2018r.
osiągnięto wskaźnik 62,86%
 Liczba osób 50 plus, które znalazły zatrudnienie-42%. W 2018r. osiągnięto wskaźnik
94,12%
 Liczba kobiet, które znalazły zatrudnienie-42%. W 2018r. osiągnięto wskaźnik 74,58%
Ze środków Funduszu Pracy Urząd zrealizował trzy programy.
Program staży w placówkach agencji restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa aktywizacja zawodowa osób długotrwale bezrobotnych oraz bezrobotnych zamieszkałych
na terenie gmin wiejskich i miejsko- wiejskich realizowany był w okresie od kwietnia 2018 do
31 grudnia 2018 a jego wartość wyniosła 30.900,00 .
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Celem programu była aktywizacja 4 osób bezrobotnych, obejmująca przygotowanie do
pracy w ramach stażu w ARiMR i innych instytucjach okołorolniczych, a także administracji
samorządowej, rządowej oraz w przedsiębiorstwach.
Program w swych założeniach przewidywał następujące korzyści dla uczestników stażu:
 podniesienie kwalifikacji i wzrost kompetencji stażystów poprzez nabycie
unikalnych umiejętności w zakresie obsługi aplikacji e-wniosek,
 zdobycie wiedzy z zakresu polityki rolnej przede wszystkim Wspólnej Polityki Rolnej
Unii Europejskiej a także instrumentów pomocy krajowej.
Doświadczenie i umiejętności zdobyte podczas stażu znacząco zwiększyły szansę bezrobotnych
w naborach na stawiska pracy oferowane przez ARiMR oraz inne instytucje okołorolnicze.
W wyniku odbytego stażu uczestnicy programu stali się bardziej atrakcyjni na rynku pracy
zdobywając umiejętności obsługi klienta, doradztwa rolniczego, obsługi specjalistycznych
aplikacji, obsługi urządzeń biurowych. Ponadto stażyści uzyskali praktyczną wiedzę z zakresu
programów pomocowych realizowanych przez ARiMR, m in. Programu Rozwoju Obszarów
wiejskich na lata 2014-2020, płatności bezpośrednich prawodawstwa unijnego i krajowego
w tym kodeksu postepowania administracyjnego. Odbycie stażu w znaczący sposób zwiększyło
szansę zatrudnienia w ARiMR.
Program: aktywizacja zawodowa bezrobotnych w wieku 45 lat i powyżej realizowany
był w okresie kwiecień- grudzień 2018 roku a jego wartość wyniosła 538 300,00 zł.
Głównym celem programu, którym objęto 37 osób było aktywne wsparcie dla osób
znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji na rynku zarejestrowanych
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jarocinie, jako osoby bezrobotne w wieku 45 lat i powyżej.
Założenia programu sprzyjały wdrażaniu rozwiązań, które wzmocniły wśród uczestników
umiejętność samodzielnego poruszania się po rynku pracy, do kreatywności, samokształcenia,
zdobycia praktycznych umiejętności zawodowych, podniesienie kwalifikacji zawodowych co
w konsekwencji zwiększyło ich szansę na znalezienie i utrzymanie zatrudnienia lub podjęcie
własnej działalności gospodarczej.
W ramach projektu uczestnicy zostali objęci następującymi formami wparcia: staże1 osoba, dofinansowanie 50plus- 1 osoba, prace interwencyjne-1 osoba, roboty publiczne20 osób, jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej- 4 osoby, refundacja
kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy-10 osób.
Program: aktywizacja zawodowa bezrobotnych zamieszkałych na wsi- III transze
środków realizowany był w okresie od czerwca do końca grudnia a jego wartość wyniosła
1 069 100,00 zł.
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Głównym celem programu, którym objęto 116 osób, było aktywne wsparcie dla osób
znajdujących się
szczególnie niekorzystnej sytuacji na rynku zarejestrowanych
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jarocinie, jako osoby bezrobotne zamieszkujące tereny
wiejskie.
Założenia programu sprzyjały wdrażaniu rozwiązań, które wzmocniły wśród
uczestników umiejętność samodzielnego poruszania się po rynku pracy, do kreatywności,
samokształcenia, zdobycia praktycznych umiejętności zawodowych, podniesienie kwalifikacji
zawodowych co w konsekwencji zwiększyło ich szansę na znalezienie i utrzymanie
zatrudnienia lub podjęcie własnej działalności gospodarczej.
W ramach projektu uczestnicy zostali objęci następującymi formami wparcia: staże-42
osoby, szkolenia-12 osób, prace interwencyjne- 6 osób, roboty publiczne - 8 osób,
jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej- 29 osób, refundacja kosztów
wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy-19 osób.

XVI. OCHRONA PRAW KONSUMENTA.
Podstawową formą działalności rzecznika w 2018 roku było udzielanie bezpłatnych
porad i informacji prawnej dotyczącej ochrony interesów konsumentów oraz pisemne
wystąpienia do przedsiębiorców. Porad udzielano konsumentom telefonicznie, za pomocą
poczty elektronicznej oraz bezpośrednio w biurze rzecznika. W 2018 roku udzielono łącznie
389 porad. Problemy, z jakimi zgłaszali się konsumenci do rzecznika w 2018 r. były bardzo
zróżnicowane i dotyczyły przede wszystkim złej jakości towarów i związanej z tym procedurą
reklamacyjną. Nadal większość osób miała trudności ze sprecyzowaniem swych żądań
dotyczących doprowadzenia towaru do zgodności z umową oraz nie znała przysługujących
im uprawnień, wynikających z obowiązujących przepisów prawa. Konsumenci podobnie jak
w latach minionych często mylili uprawnienia z gwarancji jakości od uprawnień wynikających
z odpowiedzialności sprzedawcy z tytułu rękojmi, zatem w tym zakresie sytuacja nie uległa
zmianie. Świadomość konsumentów oraz poziom posiadanej wiedzy w tym przedmiocie nie
uległy widocznej zmianie.
W 2018 r. ponownie odnotowano skargi na działalność dostawców usług
telekomunikacyjnych, którzy w ocenie konsumentów podczas kontaktów telefonicznych
wprowadzali ich w błąd, podając się za dotychczasowego operatora, oferując jednocześnie
obniżenie ceny świadczonych usług. Konsumenci, szczególnie osoby starsze w wyniku takich
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praktyk podpisują umowy z nowymi operatorami, działając w błędnym przekonaniu,
że dokonują zmiany umowy z dotychczasowym dostawcą usług. Umowy były doręczane
konsumentom przez kurierów, którzy nakłaniali ich do pośpiesznego podpisania tych umów,
działając tym samym w sposób utrudniający zapoznanie się z ich treścią. Ponadto w opinii
konsumentów, kurierzy działając w porozumieniu z operatorami potwierdzają błędną
informację co do tożsamości podmiotu z którym zawierają umowę. W tych sytuacjach
udzielano konsumentom pomocy w sporządzeniu oświadczeń o odstąpieniu od umowy.
W przypadku osób, które zgłosiły problem po upływie terminu na odstąpienie od umowy,
udzielano pomocy w napisaniu oświadczeń o uchyleniu się od skutków prawnych oświadczeń
woli złożonych pod wpływem błędu lub podstępu oraz kierowano pisemne wystąpienia do
usługodawców. Jednocześnie uprzedzano konsumentów, że w przypadku procesów sądowych
należy liczyć się z trudnościami związanymi z udowodnieniem powyższego faktu. Zdaniem
niektórych konsumentów podobne praktyki stosowali również dostawcy energii elektrycznej.
Wiele osób z uwagi na błędne informacje od sprzedawców nie znało terminów
dotyczących składania i rozpatrywania reklamacji. W tym zakresie nie nastąpiła żadna
pozytywna zmiana. Konsumentom w takich sytuacjach udzielano wyjaśnień i informacji
o obowiązujących przepisach. Pomagano im w przygotowaniu pism do przedsiębiorców m.in.
zgłoszeń reklamacyjnych, oświadczeń o odstąpieniu od umowy lub obniżeniu ceny itp.
Sprzedawcy nadal próbowali zrzucać swoją odpowiedzialność za wady towarów
na producenta czy dostawcę kierując tam konsumenta z wadliwym towarem bądź uzależniając
pozytywne rozpatrzenie reklamacji od stanowiska producenta lub dostawcy w tym
przedmiocie.
Pomimo faktu, iż coraz powszechniejszą formą zakupów stają się transakcje
za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość jak Internet, telefon oraz
transakcje zawierane poza lokalem przedsiębiorstwa, sukcesywnie maleje liczba osób z latami
ubiegłymi, zwracających się o pomoc rzecznika w skorzystaniu z ustawowego prawa
odstąpienia od umowy. Fakt ten może świadczyć o wzroście świadomości konsumentów
w tym zakresie oraz dostępności do Internetu, gdzie można znaleźć i wykorzystać stosowne
wzory oświadczeń w tym przedmiocie. Ponadto coraz rzadziej zdarzają się przypadki,
w których sprzedawcy nie dopełniają ciążących na nich obowiązków informacyjnych w tym
zakresie. Najczęściej załączają oni do umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa
odpowiednie wzory oświadczeń o odstąpieniu od umowy.
Nadal wiele skarg i uwag konsumentów dotyczy odmowy uwzględnienia roszczeń przez
przedsiębiorcę, a także przewlekłym rozpatrywaniem reklamacji.
Konsumenci korzystający z uprawnień gwarancyjnych zgłaszają przede wszystkim
problemy dotyczące nieskutecznej, niekiedy wielokrotnej naprawy towaru, a także
przedłużającego się terminu napraw.
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Po porady zgłaszali się także przedsiębiorcy z prośbą o wskazanie lub interpretację
przepisów związanych z rozpatrywaniem reklamacji konsumenckich. Zgłaszały się też osoby
prowadzące działalność gospodarczą, które dokonały zakupu towaru lub usługi w związku
z prowadzoną działalnością i usiłowały reklamować towar lub usługę za pośrednictwem
rzecznika. W tego typu sprawach nie podejmowano interwencji, wyjaśniano stan prawny
dotyczący możliwego dalszego toku postępowania.
Ogółem na podstawie wniosków złożonych przez konsumentów w sprawie
ochrony interesów konsumentów w 2018 roku skierowano do przedsiębiorców
33 pisemne wystąpienia, z czego 24 sprawy zostały zakończone wynikiem
pozytywnym dla konsumentów, 2 sprawy są w toku, a 7 wystąpień spotkało się
z odmową uwzględnienia zgłoszonych przez konsumentów roszczeń.

Nie wszystkie sprawy można było załatwić zgodnie z oczekiwaniami konsumentów.
Niekiedy udzielone przez przedsiębiorców wyjaśnienia czy też opinie rzeczoznawców
wykazywały, że żądania konsumentów nie zawsze były zasadne. W każdej sprawie negatywnie
załatwionej, konsument był informowany o możliwości dochodzenia roszczeń na drodze
postępowania sądowego: polubownego lub cywilnego, a także poprzez mediacje. Jak
wcześniej wskazano, oferowano także pomoc w napisaniu pozwu lub innych pism
procesowych.
W 2018 r. kontynuowano współpracę z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2
w Jarocinie w zakresie edukacji konsumenckiej, w ramach której odbyło się spotkanie
z uczniami tej szkoły, na którym omówiono najistotniejsze przepisy z zakresu prawa
konsumenckiego oraz ich stosowanie w praktyce.
Ponadto rzecznik przeprowadził szkolenie dla funkcjonariuszy Powiatowej Komendy
Policji w Jarocinie w zakresie prawa cywilnego ze szczególnym uwzględnieniem przepisów
dotyczących konsumentów oraz praktyk sprzedawców i usługodawców.
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XVII. UTRZYMANIE POWIATOWYCH
OBIEKTOW I URZĄDZEN
UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ ORAZ
OBIEKTOW ADMINISTRACYJNYCH.
W 2018 roku remonty pomieszczeń Starostwa wykonywano siłami własnymi oraz przy
udziale firm zewnętrznych. Remonty w pomieszczenia 23 i 24 w budynku przy
Al. Niepodległości 10 zostały wykonane przez konserwatora zatrudnionego w Starostwie
Powiatowym w Jarocinie. Koszt zakupu niezbędnych materiałów wyniósł 505,76 zł.
Na podobnej zasadzie przeprowadzono remont w pomieszczeniach użytkowanych przez Biuro
Rady tj. Nr 21.22,22a gdzie wykonano systemem gospodarczym nowe podłogi wraz
z usunięciem starego podłoża oraz malowanie. Koszty materiałów wyniosły 5 292,80 zł .
Największym kosztem był zakup betonu w kwocie 1409,58 oraz zakup płytek
podłogowych w kwocie 2 69,21, farba kosztowała 557,00 pozostałe koszty to zakup listwy,
kleju oraz zaprawy. Także w formie systemu gospodarczego naprawiono system
odprowadzania wód opadowych z budynku przy ulicy Kościuszki 16 w Jarocinie.
W ramach Umowy z dnia 09.08.18 r. wykonane zostały prace remontowe w sali nr 30 – sala
sesyjna w budynku Starostwa Powiatowego w Jarocinie przy Al. Niepodległości 10, polegające
na malowaniu ścian i sufitów wraz z przygotowaniem podłoża do malowania o wartości
8 573,90 zł.
Na mocy umowy z dnia 13.12.18 r. – wykonane zostały prace remontowe
pomieszczenia nr 3 (gabinet Starosty) w budynku Starostwa Powiatowego w Jarocinie przy
Al. Niepodległości 10, polegających na tapetowaniu ścian i malowaniu sufitu wraz
z przygotowaniem podłoża do malowania o wartości 4 174,62 zł.
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XVIII. OBRONNOSC.
W obszarze zadań dotyczących obronności w roku 2018 starostwo przeprowadziło
kwalifikację wojskową oraz Akcję Kurierską Administracji Publicznej.
Kwalifikacja wojskowa na terenie powiatu jarocińskiego odbyła się w dniach
od 26 marca 2018 roku do 18 kwietnia 2018 roku (17 dni roboczych) w budynku stanowiącym
własność Powiatu Jarocińskiego, administrowanym przez Starostwo Powiatowe, który
znajduje się w Jarocinie przy ul. Kościuszki 16.
Przeprowadzona została na podstawie Rozporządzenia Ministrów Spraw
Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 listopada 2017 roku
w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018 roku (Dz. U. poz. 2254),
Zarządzenia Nr 10/18 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 11 stycznia 2018 roku w sprawie
powołania Wojewódzkiej i powiatowych komisji lekarskich do przeprowadzenia kwalifikacji
wojskowej w 2018 r. oraz z obwieszczeniem Wojewody Wielkopolskiego w sprawie kwalifikacji
wojskowej w 2018 r.
Na organizację kwalifikacji wojskowej Wojewoda Wielkopolski przyznał dotację celową
w wysokości 36 000,00 zł.
Na organizację i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w Powiecie Jarocińskim łącznie
wydano 31 441,10 zł
Do kwalifikacji wezwano 10 kobiet, 408 mężczyzn z rocznika podstawowego (1999)
oraz 25 z roczników starszych, którzy nie stawili się w latach poprzednich. Stawiło się 10 kobiet
oraz 400 mężczyzn. Wszystkie osoby, które nie zgłosiły się do kwalifikacji wojskowej, zostały
ujęte w wykazach osób o nieuregulowanym stosunku do powszechnego obowiązku obrony.
Przeprowadzona w 2018 roku kwalifikacja wojskowa wskazała na tendencje wzrostu
schorzeń narządu wzroku wśród młodzieży, co skutkowało obniżeniem kategorii zdrowia.
Ponadto zauważono u młodzieży podlegającej kwalifikacji wzrost świadomości co do
obowiązku stawiennictwa, co w rezultacie pozwoliło uzyskać dużą frekwencję.
W trakcie trwania kwalifikacji nie odnotowano żadnych istotnych problemów.
W dniu 19 listopada w ramach ćwiczeń prowadzonych przez Sztab Generalny Wojska
Polskiego na terenie powiatu jarocińskiego została uruchomiona i przeprowadzona Akcja
Kurierska Administracji Publicznej. W ćwiczenie zaangażowane było Starostwo Powiatowe
oraz wszystkie gminy z terenu Powiatu Jarocińskiego.
W ramach przeprowadzonej akcji kurierskiej kurierzy doręczali mieszkańcom powiatu
karty powołania oraz świadczenia rzeczowe i osobiste na uzupełnienie mobilizacyjne
16 Batalionu Remontu Lotnisk w Jarocinie.
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Po podsumowaniu przeprowadzonego ćwiczenia Wojskowy Komendant Uzupełnień
w Kaliszu przesłał na ręce Starosty Jarocińskiego Podziękowanie za profesjonalizm
przeprowadzenia akcji kurierskiej i wysokie zaangażowanie co w efekcie końcowym
przyczyniło się do wysokiego stawiennictwa żołnierzy rezerwy oraz środków transportowych
pozyskiwanych z gospodarki narodowej.

XIX. PROMOCJA POWIATU.
Punktem wyjścia do działań promocyjnych powiatu jarocińskiego były przygotowania
i organizowanie uroczystości związanych z obchodami dwóch wielkich rocznic: 100 rocznicy
odzyskania przez Polskę niepodległości i 100 rocznicy wybuchu powstania wielkopolskiego
w 1918r.
Z inicjatywy Starosty Jarocińskiego Teodora Grobelnego powołany został Powiatowy
Komitet Obchodów wspomnianych dwóch wielkich rocznic. Inauguracyjne spotkanie miało
miejsce 12 grudnia 2017r., Wśród dwunastu członków Komitetu znaleźli się radni, nauczyciele,
harcerze, przedstawiciele stowarzyszeń i organizacji społecznych oraz wojska
i pracownicy starostwa. Komitet zbierał się czterokrotnie. Po przedstawieniu wielu propozycji
wypracowano kalendarium wydarzeń i planowanych uroczystości. W dniu 29 stycznia br.
harmonogram planowanych imprez został wraz z listem przewodnim przekazany do akceptacji
Zarządu Powiatu, co nastąpiło.
Zrealizowane zostały następujące zadania i uroczystości:

W styczniu w ramach obchodów rocznicy wybuchu powstania styczniowego z 1863 r.
członkowie zarządu powiatu złożyli kwiaty przy grobie powstańca Józefa Niklewskiego,
spoczywającego na jarocińskim cmentarzu.
31 stycznia przy obelisku w lesie w miejscowości Bielejewo gm. Jaraczewo, wspólnie
z harcerzami Starosta oddał hołd poległym tam członkom Milicji Obywatelskiej, którzy
zginęli walcząc z niemieckimi żołnierzami.
W lutym z okazji 99 rocznicy rozejmu w Trewirze, który zawieszał działania zbrojne na
froncie powstańczym, z inicjatywy powiatu jarocińskiego zorganizowano na terenie
wszystkich gmin akcję zapalania zniczy w miejscach pamięci i spoczynku powstańców ziemi
jarocińskiej. Można uznać, że ta akcja to duży sukces powiatu ponieważ zmobilizowała wielu
mieszkańców powiatu – młodzież i ludzi starszych, a ponadto akcja odniosła sukces
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edukacyjny. W przedsięwzięcie włączyły się władze naszego powiatu i gmin: Jaraczewa,
Żerkowa, Kotlina, Jarocina. Do akcji włączyła się też jednostka wojskowa 16 batalionu
i harcerze,
W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie, w ramach obchodów narodowego
Dnia Pamięci Żołnierzy wyklętych, zaprezentowana została wystawa mobilna „Rotmistrz
Pilecki zwyczajny bohater” wypożyczona z Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy.
W lutym rozstrzygnięto także powiatowy konkursu pt. „ Dziękujemy, Pamiętamy –
Powstanie Wielkopolskie oczami najmłodszych”. Konkurs skierowany był do uczniów szkół
podstawowych klas V – VII powiatu jarocińskiego. Uroczyste zakończenie
i podsumowanie konkursu miało miejsce w Muzeum Regionalnym w Jarocinie.
W dniu 2 marca z okazji 58 rocznicy śmierci dowódcy powstania delegacja władz powiatu
złożyła kwiaty i zapaliła znicze pod pomnikiem gen. Stanisława Taczaka w Mieszkowie. W tym
czasie podjęto także prace nad opracowaniem i przygotowaniem wystawy mobilnej
dotyczącej wydarzeń w Jarocinie jesienią 1918r. nazywanych „jarocińską rewolucją”. Wystawa
została przygotowywana w oparciu o książkę „…zaczęło się w Jarocinie” pod tym samym
tytułem.
W dniu 6 kwietnia z okazji urodzin dowódcy powstania delegacja władz powiatu złożyła
kwiaty i zapaliła znicze pod pomnikiem gen. Stanisława Taczaka w Mieszkowie. Równocześnie
ogłoszony został
konkursu pt. „Kroniki Rodzinne. Udział jarociniaków
w powstaniu wielkopolskim i odzyskaniu niepodległości”. Konkurs skierowany był do
uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu jarocińskiego. Przy tym wydarzeniu możemy
mówić niewątpliwie o wielkim sukcesie w różnych aspektach. Na konkurs wpłynęło 130
niezwykle ciekawych i wartościowych prac. Konkurs zdecydowanie przyczynił się do
rozpowszechnienia wśród młodego pokolenia wiedzy o wydarzeniach sprzed stu lat
i budowania elementów patriotycznych wśród młodego pokolenia.
W pierwszych dniach maja władze powiatu pamiętały, uczestniczyły i oddały hołd
z okazji obchodów świąt narodowych Dnia Flagi Narodowej i Konstytucji 3 maja, oraz
z okazji rocznicy zakończenia II wojny światowej. Rada Powiatu Jarocińskiego jednogłośnie
przyjęła uchwałę, która ustanawia w naszym powiecie „Powiatowy Dzień Żołnierzy
Wyklętych”
W dniu 24 maja odbyła się uroczystość odsłonięcia pomnika Żołnierzy Wyklętych, który
został sfinansowany ze środków powiatu. Pomnik powstał z inicjatywy Stowarzyszenia
„Pamięć, które przygotowało dokumentację i załatwiło niezbędne formalności i zgody na jego
budowę. Wydarzenie miało charakter bardzo uroczysty i zostało przygotowane wspólnie z 16.
Batalionem remontu lotnisk w Jarocinie i jarocińskim hufcem ZHP. W uroczystości udział wzięli
parlamentarzyści, przedstawiciel wojewody, władze powiatu, gminy, kompania honorowa
wojska polskiego, dowództwo jarocińskiej jednostki, komendanci policji, straży, dyrektorzy
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szkół, poczty sztandarowe kombatantów i szkół oraz mieszkańcy.
W okresie od czerwca do sierpnia miały miejsce następujące wydarzenia. W dniu
19 czerwca w Domu Kultury w Kotlinie miało miejsce uroczyste otwarcie wystawy mobilnej
dotyczącej wydarzeń w Jarocinie jesienią 1918r. nazywanych „jarocińską rewolucją”.
W dalszej kolejności wystawa prezentowana była w pozostałych gminach naszego powiatu
z udziałem młodzieży mieszkańców i władz samorządowych. Celem wystawy było przede
wszystkim przybliżenie tematyki powstańczej uczniom i mieszkańcom powiatu jarocińskiego.
Dotychczas wystawa miała miejsce w kilku innych szkołach: w Żerkowie, Jaraczewie, Rusku
i Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Jarocinie a także w Mickiewiczowskim Centrum
Turystycznym w Żerkowie. Starostwo użycza wystawę wszystkim zainteresowanym instytucją
i organizacją.
W lipcu Powiat złożył zamówienie na wykonanie 40 sztuk krzyży powstańczych
z przeznaczeniem dla rodzin powstańców wielkopolskich celem oznakowania miejsc
spoczynku jarocińskich powstańców. W dniu 31 sierpnia, w rocznicę porozumień
sierpniowych 1980r. oddano hołd robotnikom walczącym z systemem komunistycznym.
Dnia 1 września przypadała 79 rocznica wybuchu II wojny światowej, z tej okazji władze
powiatu uczestniczyły w mszy świętej a po niej w uroczystości odsłonięcia miejsca pamięci
pod nazwą „Skwer Pamięci” w Jarocinie przy ul. Wrocławskiej.
W dniu 17 września 2018 r. z inicjatywy władz powiatu wspólnie ze Związkiem Sybiraków
Koło w Jarocinie oraz jednostka wojskową zorganizowana został uroczystość z okazji
Światowego Dnia Sybiraka. Udział wzięły władze powiatu i gminy, poczty sztandarowe
kombatantów, młodzież szkolna i mieszkańcy Jarocina.
Na dzień 22 września zaplanowano i zrealizowano uroczystość nadania, wszystkim szkołą
wchodzącym w skład ZSP nr1 w Jarocinie imienia Powstańców Wielkopolskich
i odsłonięcia pamiątkowej tablicy. Uroczystości odbyły się będą pod Patronatem Narodowym
Prezydenta RP Andrzeja Dudy i zorganizowane wspólnie z dyrekcją ZSP1 i 16. batalionem
remontu lotnisk. W uroczystości uczestniczyło wielu dostojnych gości min. Sekretarz Stanu
w Kancelarii Prezydenta RP, Wicewojewoda Wielkopolski, parlamentarzyści, dowództwo
jednostki wojskowej, władze powiatu i gminy Jarocin oraz uczniowie jarocińskich szkół
i mieszkańcy. Tego samego dnia na terenie jarocińskich koszar odbył się koncert muzyczny
„Patriot Rock’, także pod Patronatem Honorowym Prezydenta RP Andrzeja Dudy.
W okresie od października do grudnia zrealizowano szereg uroczystość o charakterze
historyczno-patriotycznym. 17 października, w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1
w Jarocinie miało miejsce uroczyste zakończenie konkursu „Kroniki Rodzinne. Udział
jarociniaków w powstaniu wielkopolskim 1918/19r. i odzyskaniu niepodległości Polski”.
Wyróżnionych zostało łącznie 14 Kronik, ich autorzy otrzymali ufundowane przez Starostwo
Powiatowe w Jarocinie cenne nagrody.
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9 listopada przypadała setna rocznica rozpoczęcia w jarocińskich koszarach tzw.
jarocińskiej rewolucji 1918r., która przyniosła Jarocinowi wolność jeszcze przed wybuchem
powstania w Poznaniu. Z tej okazji władze Powiatu zapalili znicze pamięci i złożyli wiązanki
kwiatów w miejscach spoczynku powstańców i miejscach pamięci na terenie miasta
i powiatu. Władze Powiatu odwiedził jarocińskie koszary, gdzie wspólnie z dowództwem
jednostki złożono kwiaty, zapalony został znicz pamięci. Dnia 11 listopada władze powiatu
włączyły się w uroczyste obchody 100 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości
w 1918r., które miały miejsce na terenie Jarocina.
Dnia 13 grudnia w rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w 1981r. władze powiatu
wzięły udział w uroczystej mszy św. a po jej zakończeniu przy pamiątkowym obelisku oddano
hołd walczącym robotnikom z systemem komunistycznym i działaczom Solidarności.
W dniu 15 grudnia w sali sesyjnej Starostwa miała miejsce uroczystość wręczenia
symbolicznych powstańczych krzyży nagrobnych i dyplomów przybyłym na tę uroczystość
członkom rodzin powstańczych. W tym niecodziennym spotkaniu przy kawie uczestniczyła
Starosta Lidia Czechak i Wicestarosta Katarzyna Szymkowiak.
W dniu 27 grudnia 2018r. władze powiatu jarocińskiego oddały hołd zwycięskim
bohaterom w czasie uroczystości zorganizowanych z okazji 100 rocznicy wybuchu powstania
wielkopolskiego 1918 – 1919r. Przedstawiciele Powiatu uczestniczyli w uroczystościach
w Jarocinie oraz w centralnych uroczystościach zorganizowanych w Poznaniu, z udziałem
władz państwowych.
W roku 2018, szczególnym roku dwóch wielkich rocznic, wszystkie święta i uroczystości
doskonale wpisały się w obchody setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości,
są bowiem częścią historii naszej Ojczyzny.
W trakcie całego roku kalendarzowego Zarząd Powiatu prowadził bieżącą działalność
promocyjną wydając Jarociński Informator Samorządowy. Ukazało się 10 wydań, każde
w nakładzie blisko 20 tysięcy egzemplarzy.
Władze powiatu, gmin, samorządowcy i tysiące mieszkańców podziękowały rolnikom
i przedsiębiorcą rolnym, pracownikom firm przetwórczych i spożywczych za coroczny trud
włożony w zbiórkę plonów i płodów rolnych podczas Powiatowych Dożynek w Żerkowie.
Na podst. porozumienia powiat jarociński przekazał gminie Żerków 30 tys. zł. na pokrycie
kosztów koncertu zespołu Sound'n'Grace.
W 2018 roku Starostwo wydało 6454 sztuk gadżetów promocyjnych Powiatu Jarocińskiego
na kwotę 59 401,24 zł dla setek odbiorców.
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XX. WSPOŁPRACA I DZIAŁALNOSC NA
RZECZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
ORAZ PODMIOTOW Z ZAKRESU
POZYTKU PUBLICZNEGO
I WOLONTARIATU
Powiat Jarociński w 2018 roku na współpracę i działalność na rzecz organizacji
pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r.
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie przeznaczył 168 700,00 zł. W ogłoszonym
przez Powiat Jarocińskim konkursie ofert na realizację zadań powiatu jarocińskiego
o charakterze pożytku publicznego w 2018 r. wpłynęło 61 ofert z czego dofinansowanie
otrzymały 42 oferty.
Dofinansowano oferty w zakresie:
 działań na rzecz osób niepełnosprawnych – 1 oferta na łączna kwotę 2.250,00 zł
 ochrony i promocji zdrowia – 3 oferty na łączną kwotę 3.450,00 zł
 kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji – 12 ofert na łączną kwotę 57.600,00 zł
 upowszechniania kultury fizycznej, sportu – 15 ofert na łączna kwotę 61.145,00 zł
 krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży – 11 ofert na łączna kwotę
46.255,00 zł.

XXI. NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
ORAZ EDUKACJA PRAWNA NA TERENIE
POWIATU.
Obowiązująca od ponad trzech lat ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej
pomocy prawnej oraz edukacji prawnej ma na celu zagwarantowanie dostępu do
podstawowych usług prawniczych grupie osób, które z uwagi na swój status materialny
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lub sytuację życiową nie mają możliwości uzyskania profesjonalnej pomocy prawnej. Ustawa
ta stworzyła mechanizmy umożliwiające osobom fizycznym dostęp do uzyskania, na etapie
przedsądowym, nieodpłatnej porady prawnej, świadczonej w punktach nieodpłatnej pomocy
prawnej prowadzonych przez adwokatów lub radców prawnych oraz przez organizacje
pozarządowe.
W rok 2018 zgodnie z ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej,
na obszarze powiatu jarocińskiego funkcjonowały trzy punkty nieodpłatnej pomocy prawnej.
Zadanie polegające na organizacji sieci punktów świadczących nieodpłatna pomoc prawną,
Powiat realizuje jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.
Powiat zawarł porozumienia z gminami: Jaraczewo, Kotlin i Żerków stanowiące
podstawę działalności punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w lokalach należących do tych
gmin oraz z Okręgową Radą Adwokacją oraz Okręgową Izbą Radców Prawnych w Poznaniu
w sprawie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu jarocińskiego w 2018r.
Na podstawie tych porozumień nieodpłatna pomoc prawna była udzielana w punkcie nr 1
przez radców prawnych, a w punkcie nr 2 przez adwokatów.
Prowadzenie jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej Powiat Jarociński
powierzył w 2018r. organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego
wyłonionej w otwartym konkursie ofert, o którym mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Fundacji Auditorium, z siedzibą:
ul. Świdnicka 34, 62-300 Września, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
0000555793, NIP: 554-29-29-203, REGON: 361372093.
Na realizację zadania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej w 2018 r.
Powiat Jarociński otrzymał od Wojewody Wielkopolskiego dotację w wysokości 187 812 zł.,
z tego Powiat przekazał Fundacji Auditorium na prowadzenie jednego punktu NPP 60.728,88zł.
LOKALIZACJA PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ NA TERENIE
POWIATU JAROCIŃSKIEGO W 2018r.

Punkt/prowadzący

Lokalizacja

Dni pracy

PUNKTY NPP NR 1
prowadzony przez
Powiat Jarociński

w siedzibie Starostwa
Powiatowego w Jarocinie,
przy Al. Niepodległości 10-12

5 dni w
tygodniu
PN-PT
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PUNKT NPP NR 2
prowadzony przez
Powiat Jarociński

PUNKT NPP NR 3
prowadzony przez
organizację
pozarządową –
Fundację
Auditorium z
Wrześni

w Jarocinie, w siedzibie Starostwa
4 dni w
Powiatowego w Jarocinie, przy Al.
tygodniu
Niepodległości 10-12
WT-PT
w Jaraczewie - w siedzibie
Gminnego Ośrodka Pomocy
1 dzień w
Społecznej w Jaraczewie, przy ul. tygodniu PN
Jarocińskiej 7
w Jaraczewie - w siedzibie
Gminnego Ośrodka Pomocy
1 dzień w
Społecznej w Jaraczewie, przy
tygodniu ŚR
ul. Jarocińskiej 7
w Kotlinie - w siedzibie Domu
2 dni w
Kultury w Kotlinie, przy
tygodniu
ul. Powstańców Wielkopolskich
PN, CZW
3a
w Żerkowie - w budynku
Biblioteki Publicznej MiG Żerków,
przy ul. Wiosny Ludów 1A

adwokaci wyznaczeni
przez Okręgową Radę
Adwokacką
w Poznaniu, z którymi
Powiat Jarociński
zawarł umowy

adwokaci zatrudnieni
przez Fundację
Auditorium z Wrześni

2 dni w
tygodniu
WT, PT

LICZBA UDZIELONYCH PORAD PRAWNYCH

W 2018r. w Punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej na terenie powiatu jarocińskiego
udzielono 1041 porady prawne potwierdzone kartami pomocy. W tym:

NPP NR 1

483


JAROCIN

483



JAROCIN

231



JARACZEWO

27




JARACZEWO
KOTLIN

58
86



ŻERKÓW

144

258
NPP NR 2

300
NPP NR 3

Razem 1041 porady prawne
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REZLIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU EDUKACJI PRAWNEJ I MEDIACJI

Powiat Jarociński we współpracy z Fundacją Auditorium w 2018 roku zrealizował
zadania z zakresu edukacji prawnej i mediacji.
Fundacja Auditrium przeprowadziła cykl wykładów z elementami warsztatów,
poświęconych tematyce ochrony praw konsumentów, w tym w szczególności prawa
konsumentów do odstąpienia od umowy oraz złożenia reklamacji w ramach rękojmi
i gwarancji. Ww. prelekcje odbyły się we wszystkich szkołach ponadgimnazjalnych na terenie
powiatu jarocińskiego, w następujących dniach oraz lokalizacjach:
1) 20 marca 2018 r. — I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki
w Jarocinie;
2) 22 maja 2018 r. — Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie;
3) 12 czerwca 2018 r.— Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie;
4) 18 września 2018 r. - Zespół Szkół Przyrodniczo-Biznesowych im. Jadwigi Dziubińskiej
w Tarcach.
Wykłady cieszyły się dużym zainteresowaniem słuchaczy i pozwoliły na przybliżenie
uczniom i nauczycielom wielu zagadnień z zakresu ochrony konsumentów oraz praw
im przysługujących w sytuacjach, które często występujących życiu codziennym.
Z kolei w dniu w dniu 13 marca 2018 roku w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
w Jarocinie odbyła się prelekcja mediatora, wpisanego na listy stałych mediatorów przy
Sądzie Okręgowym w Poznaniu, Szczecinie, Zielonej Górze oraz Gorzowie Wielkopolskim.
W prelekcji, dotyczącej mediacji jako formy polubownego rozwiązywania sporów, wzięło
udział około dwudziestu pracowników PCPR w Jarocinie, którzy mieli m.in. możliwość
zadawania pytań oraz dzielenia się własnymi doświadczeniami w sprawach mediacji i jej
zastosowania w środowiskach szczególnie dotkniętych konfliktem na tle rodzinnym
i majątkowym.
Ponadto, w dniach 13 marca, 22 maja, 12 czerwca oraz 18 września 2018 r. w budynku
Starostw Powiatowego w Jarocinie odbyty się dyżury mediatora wpisanego na listy stałych
mediatorów, podczas których osoby zainteresowane miały możliwość zasięgnięcia porady
mediatora, skorzystania z sesji mediacyjnej oraz skorzystania z indywidualnych prelekcji
mediatora, poświęconej głównym zagadnieniom mediacji jak alternatywnej formy
polubownego rozwiązywania sporów.
W celu rozpropagowania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, na stronie
internetowe Powiatu Jarocińskiego oraz na stronie internetowej Fundacji Auditorium oraz na
profilu na portalach społecznościowych opublikowane zostały zarówno informacje dotycząc
prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, jak również realizacji ww. zadań
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z zakresu mediacji i edukacji prawnej. Informacje te przekazane także zostały drogą mailową
do odpowiednich urzędów i instytucji oraz zamieszczone na łamach prasy lokalnej
i Jarocińskiego Informatora Powiatowego.
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XXII. REALIZACJA UCHWAŁ RADY POWIATU.
Nr uchwały
LIV/353/18

Data
podjęcia Przedmiot Uchwały
18.01.18 w sprawie pozbawienia kategorii
drogi powiatowej mającej swój
przebieg na terenie Gminy Jarocin od
granicy powiatów
średzkiego/jarocińskiego przez
miejscowości Mieszków, Cielcza oraz
miasto Jarocin (ulice Poznańska i
Wojska Polskiego) do skrzyżowania
łącznika drogi S11 z drogą krajową nr
11.

Jednostka
realizująca

Sposób wykonania uchwały
Odcinek byłej drogi krajowej nr 11 zmienił kategorię z
drogi powiatowej na drogę gminną od 3 lutego 2018 r. i
jest zarządzany przez Gminę Jarocin.

Referat Komunikacji
i Dróg

Uroczyste nadanie imienia nastąpiło w dniu 22 września
Wydział Oświaty i Spraw 2018 r. w obecności Wicewojewody Wielkopolskiego.
wchodzącym w skład Zespołu Szkół
Społecznych
Patronat nad tą uroczystością objął Prezydent
Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Jarocinie.
Rzeczpospolitej Polskiej.
Na mocy porozumienia z dnia 23.01.2018 r. z Wojewodą
w sprawie zawarcia porozumienia
Referat Organizacyjny Wielkopolskim została przeprowadzona kwalifikacja
dotyczącego przejęcia zadania
i Bezpieczeństwa
wojskowa. Sprawozdanie z jej realizacji zostało
z zakresu administracji rządowej.
zaakceptowane przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki.

LIV/354/18

18.01.18 w sprawie nadania imienia szkołom

LIV/355/18

18.01.18

Starostwo Powiatowe w Jarocinie
Al. Niepodległości 10-12 63-200 Jarocin
tel. 62 747 15 96, 62 747 29 20, fax 62 747 33 37
e-mail: starostwo@powiat-jarocinski.pl
www.powiat-jarocinski.pl

str. 85

RAPORT O STANIE POWIATU
ZA 2018r.
Nr uchwały
LIV/358/18

Data
podjęcia Przedmiot Uchwały
18.01.18
w sprawie wyrażenia zgody na
nabycie w drodze darowizny
nieruchomości stanowiących
własność Skarbu Państwa.

LIV/359/18

18.01.18

w sprawie udzielenia Gminie Jarocin
pomocy rzeczowej na budowę
łącznika byłej drogi krajowej nr 11
z drogą krajową nr 12.

Jednostka
realizująca

Sposób wykonania uchwały

Na podstawie aktu notarialnego Rep. A 5193/2018 z dnia
14.11.2018r. do zasobu zostały nabyte nieruchomości
Referat Katastru
położone w Jarocinie oznaczone jako działki nr 1213/5,
i Gospodarki
1214/5, 1215/3, 1218/3, 1219/1. Nabyte nieruchomości
Nieruchomościami
będą wykorzystane na potrzeby związane z rozbudową
Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Jarocinie
W dniu 22 stycznia 2018 r. została zawarta umowa w
sprawie udzielenia Gminie Jarocin pomocy rzeczowej na
budowę łącznika byłej drogi krajowej nr 11 z drogą
krajową nr 12. Protokołem zdawczo – odbiorczym zostały
przekazana przez Powiat Jarociński
Gminie Jarocin
dokumenty dotyczące budowy łącznika byłej drogi
krajowej nr 11 z drogą krajową nr 12. Wykaz przekazanych
Referat
Zamówień Publicznych dokumentów:
i Inwestycji
1.
Koncepcja programowa — prognoza ruchu (rok
2013) 2 egz.
2.
Koncepcja programowa — drogowa (rok 2013) 1
egz.
3.
Koncepcja programowa — część mostowa (rok
2013) 1 egz.
4.
Koncepcja programowa obiektów inżynierskich
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Nr uchwały

Data
podjęcia

Przedmiot Uchwały

Jednostka
realizująca

Sposób wykonania uchwały
(rok 2013) 2 egz.
5.
Karta informacyjna przedsięwzięcia (rok 2014) 1
egz.
6.
Raport oddziaływania na środowisko (rok 2015)
TOM I 1 egz.
7.
Raport oddziaływania na środowisko (rok 2015)
TOM II 1 gez.
8.
Raport oddziaływania na środowisko (rok 2015)
TOM III 1 egz.
9.
Uzupełnienie do raportu o oddziaływaniu
przedsięwzięcia na środowisko część opisowa załączniki
(rok 2015) 1 egz.
10.
Uzupełnienie do raportu o oddziaływaniu
przedsięwzięcia na środowisko część opisowa załączniki
(rok 2016) 2 egz.
11.
Aneks do raportu oddziaływania na środowisko
(rok 2016) 2 egz.
12.
Uzupełnienie do raportu o oddziaływaniu
przedsięwzięcia na środowisko część opisowa (rok 2016) 2
egz.
13.
Oryginał ostatecznej decyzji o środowiskowych
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Nr uchwały

Data
podjęcia

Przedmiot Uchwały

Jednostka
realizująca

Sposób wykonania uchwały
uwarunkowaniach z dnia 03.01.2017 r. WOOII.4200.15.2014.JS.37 wydanej przez Regionalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu
14.
Mapy do celów projektowych w skali 1 :500
dotyczące terenów powiatu jarocińskiego 5 kompletów.
Każdy komplet składa się z 11 arkuszy formatu A1
w formie papierowej
15.
Mapy do celów projektowych w skali 1:500
dotyczące terenów kolejowych
16.
5 kompletów. Każdy komplet składa się z 2 arkuszy
formatu A3 w formie papierowej
17.
Płyta CD zawierająca plik z wersją cyfrową mapy
dla terenów powiatu oraz plik z wersją cyfrową dla
terenów kolejowych w formacie .dwg
18.
Uzupełnienie
raportu
o
oddziaływaniu
przedsięwzięcia na środowisko — płyta CD (mapy
ewidencyjne i zestawienie działek do przeprowadzenia
prac przygotowawczych polegających na wycince drzew,
krzewów)
19.
Kosztorys wskaźnikowy budowy łącznika - wariant I
20.
Kosztorys wskaźnikowy budowy łącznika - wariant

Starostwo Powiatowe w Jarocinie
Al. Niepodległości 10-12 63-200 Jarocin
tel. 62 747 15 96, 62 747 29 20, fax 62 747 33 37
e-mail: starostwo@powiat-jarocinski.pl
www.powiat-jarocinski.pl

str. 88

RAPORT O STANIE POWIATU
ZA 2018r.
Nr uchwały

Data
podjęcia

LIV/360/18

18.01.18

LIV/361/18

18.01.18

LV/362/18

09.02.18

Przedmiot Uchwały

Jednostka
realizująca

Sposób wykonania uchwały

II
Łączna wartość poniesionych nakładów wyniosła
180.810,00 zł.
W dniu 24 maja 2018 r. odbyła się uroczystość w miejscu,
w którym zamordowano dwóch młodych żołnierzy:
w sprawie ustanowienia 24 maja
podporucznika Józefa Rosadę ps. „Sokół” i kaprala
Powiatowym Dniem Pamięci
Stanisława Pawlaka ps. „Sokół”. Został odsłonięty
Biuro ds. Promocji
Żołnierzy Niezłomnych.
pamiątkowy obelisk w obecności przedstawicieli rodziny
zamordowanych, radnych, członków zarządu oraz
parlamentarzystów.
w sprawie sprostowania oczywistej
Aktem notarialnym Rep. A 1714/2018 z dnia 19.06.2018r.
omyłki pisarskiej w uchwale
sprzedano na rzecz Energa operator S.A. nieruchomość
Referat
Katastru
Nr XLV/290/17 Rady Powiatu
położoną w Jarocinie, oznaczoną w ewidencji gruntów
i Gospodarki
Jarocińskiego z dnia 04 sierpnia 2017
obręb Bogusław-Przemysłowe, na arkuszu mapy 12, jako
Nieruchomościami
roku w sprawie sprzedaży
działka 342/9 o pow. 0.0068 ha. cena sprzedaży 4 317,00
bezprzetargowej nieruchomości.
zł
w sprawie rozpatrzenia skargi na
Referat Organizacyjny Rada Powiatu uznała skargę za bezzasadną. Treść uchwały
i Bezpieczeństwa – Biuro została przekazana skarżącemu.
działania dyrektora Powiatowego
Rady
Centrum Pomocy Rodzinie
w Jarocinie
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Nr uchwały
LV/363/18

Data
podjęcia Przedmiot Uchwały
09.02.18 w sprawie rozpatrzenia skargi na

LV/364/18

09.02.18

LV/365/18

09.02.18

LV/369/18

09.02.18

działania dyrektora Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie
w Jarocinie
w sprawie rozpatrzenia skargi na
działania dyrektora Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie
w Jarocinie
w sprawie rozpatrzenia skargi na
działania dyrektora Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie
w Jarocinie
w sprawie ustalenia trybu udzielania
i rozliczania oraz trybu
przeprowadzania kontroli
prawidłowości pobrania
i wykorzystania dotacji udzielonych
z budżetu powiatu jarocińskiego dla
szkół i placówek niepublicznych

Jednostka
realizująca

Sposób wykonania uchwały

Referat Organizacyjny Rada Powiatu uznała skargę za bezzasadną. Treść uchwały
i Bezpieczeństwa– Biuro została przekazana skarżącemu.
Rady
Referat Organizacyjny Rada Powiatu uznała skargę za bezzasadną. Treść uchwały
i Bezpieczeństwa– Biuro została przekazana skarżącemu.
Rady
Referat Organizacyjny Rada Powiatu uznała skargę za bezzasadną. Treść uchwały
i Bezpieczeństwa– Biuro została przekazana skarżącemu.
Rady
Wydział Oświaty i Spraw Przeprowadzone
zostały
kontrole
następujących
Społecznych
niepublicznych placówek oświatowych: 1. Szkoła
Policealna dla Dorosłych w Jarocinie, ul. T. Kościuszki 14a:
kontrola dotyczyła pobrania i wykorzystania dotacji z
budżetu Powiatu Jarocińskiego w roku 2015 oraz w roku
2016.
2. Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w
Jarocinie, ul. T. Kościuszki 14a: Kontrola dotyczyła
pobrania i wykorzystania dotacji z budżetu Powiatu
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Nr uchwały

Data
podjęcia

Przedmiot Uchwały

Jednostka
realizująca

Sposób wykonania uchwały
Jarocińskiego w roku 2015 oraz w roku 2016.
3. Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Jarocinie, ul.
Przemysłowa 1: Kontrola dotyczyła pobrania i
wykorzystania dotacji z budżetu Powiatu Jarocińskiego w
roku 2015, 2016 oraz 2017
4. Niepubliczne Schronisko Młodzieżowe – Pałac
Radolińskich w Jarocinie: Kontrola dotyczyła pobrania i
wykorzystania dotacji z budżetu Powiatu Jarocińskiego w
roku 2017
5. Niepubliczny Młodzieżowy Dom Kultury OLIMP Plac
Festiwalu Muzyki Rockowej 1 Jarocin (JOK):Kontrola
dotyczyła pobrania i wykorzystania dotacji z budżetu
Powiatu Jarocińskiego w roku 2016 oraz w roku 2017.
6. Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Roszkowie 63-200
Roszków 59: Kontrola dotyczyła pobrania i wykorzystania
dotacji z budżetu Powiatu Jarocińskiego w roku 2017
7. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Jarocinie, ul.
Kościuszki 31, 63-200 Jarocin : Kontrola dotyczyła pobrania
i wykorzystania dotacji z budżetu Powiatu Jarocińskiego w
roku 2016 oraz w roku 2017.
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Nr uchwały
LVI/370/18

LVII/373/18

Data
Jednostka
Sposób wykonania uchwały
Przedmiot
Uchwały
podjęcia
realizująca
02.03.18 zmieniająca Uchwałę nr XLIX/318/17 Wydział Oświaty i Spraw Po rozstrzygnięciu konkursu ofert, dokonano zmiany kwot

28.03.18

Społecznych
Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 27
października 2017 roku w sprawie
przyjęcia programu współpracy
z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3
ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na 2018
rok
w sprawie przyjęcia sprawozdania
i dokonania oceny rocznej
działalności Warsztatu Terapii
Zajęciowej w Jarocinie prowadzonego Wydział Oświaty i Spraw
przez Stowarzyszenie Rodziców
Społecznych
i Terapeutów na rzecz Osób
Niepełnosprawnych „OPUS” za rok
2017
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przeznaczonych na wykonanie poszczególnych zadań.

Rada Powiatu na posiedzeniu 28.03.2018 r. przyjęła
sprawozdanie z rocznej działalności Warsztatu Terapii
Zajęciowej w Jarocinie.
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ZA 2018r.
Nr uchwały

Data
podjęcia

LVII/374/18

28.03.18

LVII/375/18

28.03.18

Przedmiot Uchwały

Jednostka
realizująca

w sprawie określenia "Zasad
udzielania dotacji z budżetu Powiatu
Jarocińskiego spółkom wodnym, tryb
postępowania w sprawie udzielenia
dotacji i sposób jej rozliczenia".

Sposób wykonania uchwały

Kolegium RIO w Poznaniu unieważniło uchwałę Rady. W
związku z tym zaszła konieczność podjęcia ponownie
Referat Budownictwa
uchwały. Przygotowano ponownie projekt uchwały
i Środowiska
przyjęty przez Radę Powiatu w dniu 25.05.2018 r. nr
LIX/390/18
W Uchwale wskazano zadania na jakie przeznaczone
zostały środki: dofinansowanie uczestnictwa osób
niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach
rehabilitacyjnych,
dofinansowanie sportu, kultury,
w sprawie określenia zadań, na które
rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych,
przeznacza się środki Państwowego
dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny,
Funduszu Rehabilitacji Osób
Wydział Oświaty i Spraw przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
Niepełnosprawnych przekazane przez
Społecznych
przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie
prezesa Zarządu Funduszu Powiatowi
odrębnych przepisów,
Jarocińskiemu na 2018 rok.
dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w
komunikowaniu się i technicznych, w związku
z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych,
dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów
terapii zajęciowej.
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Nr uchwały

Data
podjęcia

LVII/376/18

28.03.18

LVII/377/18

28.03.18

Przedmiot Uchwały

Jednostka
realizująca

Sposób wykonania uchwały

w sprawie podwyższenia kapitału
zakładowego Spółki pod firmą:
Rada Powiatu wniosła do spółki Szpital Powiatowy w
"Szpital Powiatowy w Jarocinie"
Jarocinie wkład pieniężny o wartości 79.000,00 zł i objęto
Spółka z ograniczoną
79 udziałów.
odpowiedzialnością z siedzibą
Wydział Oświaty i Spraw
w Jarocinie, pokrycia powyższego
Społecznych
kapitału zakładowego wkładem
pieniężnym oraz objęcia przez Powiat
Jarociński wszystkich
nowoutworzonych udziałów
w Spółce.
Po wyrażeniu zgody przez Radę zawarta została umowa na
mocy, której przekazano kwotę 65.831,68zł Województwu
w sprawie wyrażenia zgody na
Wielkopolskiemu z przeznaczeniem na realizację w latach
udzielenie pomocy finansowej
2018- 2020 zadania pn. „Wzmocnienie wojewódzkich
Referat Komunikacji
Województwu Wielkopolskiemu w
i Dróg
kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze
latach 2018 - 2020.
oddziaływania
Aglomeracji
Poznańskiej
poprzez
zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie
Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)”.
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Nr uchwały

Data
podjęcia

LVII/378/18

28.03.18

LVII/379/18

28.03.18

LVII/380/18

28.03.18

Przedmiot Uchwały

Jednostka
realizująca

w sprawie zatwierdzenia do realizacji Powiatowy Urząd Pracy
w okresie od dnia 01.01.2018 r. do
dnia 30.06.2019 r. projektu
współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Wielkopolskiego
Regionalnego Programu
Operacyjnego 2014 - 2020.
w sprawie zatwierdzenia do realizacji Powiatowy Urząd Pracy
w okresie od dnia 01.01.2018 r. do
dnia 30.06.2019 r. projektu
współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020.
w sprawie wyrażenia zgody na
Referat Katastru
i Gospodarki
oddanie przez jednostkę
Nieruchomościami
organizacyjną w najem lokali
mieszkalnych na czas nieoznaczony,
w trybie bezprzetargowym.
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Sposób wykonania uchwały
Uchwała została dołączona do wniosku o dofinansowanie
realizacji projektu pt.: Aktywizacja zawodowa osób
bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie
jarocińskim (IV), którego uchwała dotyczyła. Zadanie
znajduje się w trakcie realizacji.

Uchwała została dołączona do wniosku o dofinansowanie
realizacji projektu pt..: Aktywizacja osób młodych
pozostających bez pracy w powiecie jarocińskim (IV),
którego uchwała dotyczyła. Zadanie znajduje się w trakcie
realizacji.

Lokale mieszkalne usytuowane w budynku szkoły – Zespół
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie zostały oddane
w najem na rzecz dotychczasowych najemców.

RAPORT O STANIE POWIATU
ZA 2018r.
Nr uchwały

Data
podjęcia

LVII/381/18

28.03.18

LVIII/384/18

25.04.18

Przedmiot Uchwały
w sprawie wyrażenia zgody na
nieodpłatne nabycie nieruchomości
stanowiącej własność Skarbu
Państwa - Krajowego Ośrodka
Wsparcia Rolnictwa.
w sprawie rozpatrzenia skargi na
działania dyrektora Domu Pomocy
Społecznej w Kotlinie.

Jednostka
realizująca
Referat Katastru
i Gospodarki
Nieruchomościami

Sposób wykonania uchwały
Aktem notarialnym Rep. A 730/2019 z dnia 08.02.2019r.
nabyto w drodze darowizny nieruchomość położoną w
miejscowości Brzóstków gm. Żerków oznaczoną jako
działka nr 120/1 o pow. 0.6598 ha

Referat Organizacyjny Rada Powiatu uznała skargę za bezzasadną. Treść uchwały
i Bezpieczeństwa – Biuro została przekazana skarżącemu.
Rady
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RAPORT O STANIE POWIATU
ZA 2018r.
Nr uchwały

Data
podjęcia

LVIII/385/18

25.04.18

Przedmiot Uchwały

Jednostka
realizująca

w sprawie powierzenia Samorządowi
Województwa Wielkopolskiego
prowadzenia zadania publicznego w
zakresie ochrony zdrowia
polegającego na wdrożeniu
elektronicznych usług: edokumentacji i e-rejestracji, poprzez
wyposażenie środowiska
informatycznego „Szpitala
Powiatowego w Jarocinie” sp. z o. o.
w sprzęt informatyczny i
Wydział Oświaty i Spraw
oprogramowanie oraz dostarczenie
Społecznych
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
Starostwo Powiatowe w Jarocinie między podmiotami leczniczymi
Al. Niepodległości 10-12 63-200 Jarocin
samorządu
województwa”.
tel. 62 747 15 96, 62 747 29 20, fax 62
747 33 37
e-mail: starostwo@powiat-jarocinski.pl
www.powiat-jarocinski.pl
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Sposób wykonania uchwały
Na mocy uchwały została zawarta Umowa Partnerstwa na
rzecz realizacji projektu „Wyposażenie środowisk
informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich
podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne
umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji
Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych miedzy
podmiotami leczniczymi samorządu województwa” nr DZI/14/2017 z dnia 23 sierpnia 2017 r.
Zostało podpisane Porozumienie nr DZ-I/66/2017 z dnia
22 grudnia 2017 r w sprawie udzielenia dotacji celowej dla
Województwa Wielkopolskiego. Umowy Partnerstwa na
rzecz realizacji projektu „Wyposażenie środowisk
informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich
podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne
umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji
Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych miedzy
podmiotami leczniczymi samorządu województwa” łączna kwota na lata 2017-2019: 366.310,70

RAPORT O STANIE POWIATU
ZA 2018r.
Nr uchwały
LIX/388/18

Data
podjęcia Przedmiot Uchwały
25.05.18
w sprawie powołania Komisji
Doraźnej.

LIX/389/18

Jednostka
realizująca

Sposób wykonania uchwały

Przedmiotem działania komisji, było opracowanie projektu
statutu powiatu jarocińskiego. Komisja zakończyła pracę z
Referat Organizacyjny chwilą wejścia w życie uchwały Rady Powiatu
i Bezpieczeństwa – Biuro
Jarocińskiego w sprawie Statutu Powiatu Jarocińskiego z
Rady
dniem 27.09.2018 r.

25.05.18 w sprawie podwyższenia kapitału
zakładowego Spółki pod firmą:
Rada Powiatu wniosła do spółki Szpital Powiatowy w
"Szpital Powiatowy w Jarocinie"
Jarocinie wkład pieniężny o wartości 120.000,00 zł i objęła
Spółka z ograniczoną
120 udziałów.
odpowiedzialnością z siedzibą w
Wydział Oświaty i Spraw
Jarocinie, pokrycia powyższego
Społecznych
kapitału zakładowego wkładem
pieniężnym oraz objęcia przez Powiat
Jarociński wszystkich
nowoutworzonych udziałów w
Spółce.
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RAPORT O STANIE POWIATU
ZA 2018r.
Nr uchwały
LIX/390/18

Data
podjęcia Przedmiot Uchwały
25.05.18 w sprawie określenia "Zasad

LIX/393/18

25.05.18

LIX/394/18

25.05.18

LIX/395/18

25.05.18

LX/398/18

21.06.18

Jednostka
realizująca

udzielania dotacji z budżetu Powiatu
Referat Budownictwa
Jarocińskiego spółkom wodnym, tryb
i Środowiska
postępowania w sprawie udzielenia
dotacji i sposób jej rozliczenia".
w sprawie przyjęcia rezygnacji
Referat Organizacyjny
członka Zarządu Powiatu
i Bezpieczeństwa – Biuro
Jarocińskiego Pana Zbigniewa
Rady
Kuzdżała
Referat Organizacyjny
w sprawie rozpatrzenia skargi na
i Bezpieczeństwa – Biuro
Zarząd Powiatu Jarocińskiego.
Rady
Referat Organizacyjny
w sprawie rozpatrzenia skargi na
i Bezpieczeństwa – Biuro
Starostę Jarocińskiego.
Rady
w sprawie ustalenia wynagrodzenia
dla Starosty jarocińskiego.

Sposób wykonania uchwały
W oparciu o zasady Zarząd Powiatu udzielił w 2018 r.
dotacje Gminnej Spółce Wodnej w Jaraczewie, Jarocinie,
Kotlinie i Żerkowie. Przyjęto ponownie uchwałę, której
brzmienie zostało zaakceptowane przez Regionalną Izbę
Obrachunkową.
Rada przyjęła rezygnację członka Zarządu Powiatu
Jarocińskiego Pana Zbigniewa Kuzdżała.

Rada Powiatu uznała skargę za bezzasadną. Treść uchwały
została przekazana skarżącemu.
Rada Powiatu uznała skargę za bezzasadną. Treść uchwały
została przekazana skarżącemu.

Referat Organizacyjny Dostosowano wynagrodzenie do Rozporządzenia Rady
i Bezpieczeństwa – Biuro Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie
Rady
wynagradzania pracowników samorządowych.
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RAPORT O STANIE POWIATU
ZA 2018r.
Nr uchwały

Data
podjęcia

LX/399/18

21.06.18

LXI/402/18

16.07.18

LXI/403/18

16.07.18

Przedmiot Uchwały

Jednostka
realizująca

Sposób wykonania uchwały

W uchwale Nr VIII/70/15 Rady Powiatu Jarocińskiego z
dnia 29 maja 2015 roku w sprawie Statutu Powiatu
Referat
Organizacyjny
zmieniającej uchwałę w sprawie
Jarocińskiego (Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego z
i Bezpieczeństwa – Biuro
Statutu Powiatu Jarocińskiego.
2015 r. poz.3615 ze zm.) § 59 otrzymał brzmienie:
Rady
„§ 59. W skład Zarządu wchodzą: Starosta, Wicestarosta
oraz jeden Członek Zarządu”.
zmieniająca uchwałę w sprawie
Regulamin został przekazany do szkół prowadzonych przez
Regulaminu wynagradzania
powiat jarociński. Dyrektorzy szkół i placówek wprowadzili
Wydział Oświaty i Spraw
nauczycieli zatrudnionych w szkołach
w życie jego postanowienia.
Społecznych
i placówkach prowadzonych przez
Powiat Jarociński.
w sprawie określenia przystanków
Utworzono
wykaz
przystanków
komunikacyjnych
komunikacyjnych na terenie powiatu
zlokalizowanych przy drogach powiatowych oraz ustalono
jarocińskiego, których właścicielem
zasady korzystania z nich. Treść uchwały została
Referat Komunikacji
lub zarządzającym jest Powiat
i Dróg
przekazana
przewoźnikom,
którzy
z
korzystają
Jarociński, oraz warunków i zasad
przystanków komunikacyjnych.
korzystania z tych przystanków.
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RAPORT O STANIE POWIATU
ZA 2018r.
Nr uchwały

Data
podjęcia

LXIII/408/18

30.08.18

LXIII/409/18

30.08.18

LXIII/412/18

30.08.18

Przedmiot Uchwały

Jednostka
realizująca

w sprawie zmiany Uchwały Nr
LVII/377/18 Rady Powiatu
Jarocińskiego z dnia 28 marca 2018 r.
Referat Komunikacji
w sprawie wyrażenia zgody na
i Dróg
udzielenie pomocy finansowej
województwu Wielkopolskiemu w
latach 2018 - 2020.
w sprawie określenia zasad ustalania,
rozliczania i obniżania
obowiązkowego tygodniowego
Wydział Oświaty i Spraw
wymiaru godzin zajęć nauczycieli
Społecznych
szkół oraz placówek prowadzonych
przez Powiat Jarociński.
w sprawie rozpatrzenia skargi na
Referat Organizacyjny
działania dyrektora Domu Pomocy
i Bezpieczeństwa – Biuro
Rady
Społecznej w Kotlinie.

Starostwo Powiatowe w Jarocinie
Al. Niepodległości 10-12 63-200 Jarocin
tel. 62 747 15 96, 62 747 29 20, fax 62 747 33 37
e-mail: starostwo@powiat-jarocinski.pl
www.powiat-jarocinski.pl

str. 101

Sposób wykonania uchwały
Zmianie uległa kwota stanowiąca udział powiatu
jarocińskiego w finansowani Wielkopolskiej Kolei
Metropolitalnej.

Uchwała została przekazana do szkół prowadzonych przez
powiat jarociński celem realizacji.

Rada Powiatu uznała skargę za bezzasadną. Treść uchwały
została przekazana skarżącemu.

RAPORT O STANIE POWIATU
ZA 2018r.
Nr uchwały

Data
podjęcia

LXIII/413/18

30.08.18

LXIV/414/18

27.09.18

LXIV/415/18

27.09.18

Przedmiot Uchwały
w sprawie zatwierdzenia do realizacji
projektu współfinansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój 2014 - 2020 pt: "aktywizacja
osób młodych pozostających bez
pracy w powiecie jarocińskim".
w sprawie Statutu Powiatu
Jarocińskiego.
w sprawie ustalenia wysokości opłat
za usunięcie pojazdu z drogi powiatu
jarocińskiego oraz jego
przechowywanie na parkingu
strzeżonym oraz wysokości kosztów
powstałych w razie odstąpienia od
usunięcia pojazdu z drogi.

Jednostka
realizująca

Powiatowy Urząd Pracy

Sposób wykonania uchwały
Uchwała została dołączona do wniosku o dofinansowanie
realizacji projektu pt.: Aktywizacja osób młodych
pozostających bez pracy w powiecie jarocińskim (V),
którego uchwała dotyczyła.

Referat Organizacyjny Rada Powiatu oraz Zarząd Powiatu funkcjonują w oparciu
i Bezpieczeństwa – Biuro o statut, który uwzględnił zmiany wprowadzone w ustawie
Rady
o samorządzie powiatowym. .
Usuwaniem pojazdów zajmuje się wyłonione w trybie
zapytania o cenę konsorcjum utworzone przez
przedsiębiorców „Auto Serwis Walczak oraz Mechanika
Referat Komunikacji
Pojazdowa – Pomoc Drogowa Paweł Straburzyński.
i Dróg
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RAPORT O STANIE POWIATU
ZA 2018r.
Nr uchwały

Data
podjęcia

LXIV/416/18

27.09.18

LXIV/420/18

27.09.18

Przedmiot Uchwały

Jednostka
realizująca

w sprawie podwyższenia kapitału
zakładowego Spółki pod firmą:
"Szpital Powiatowy w Jarocinie"
Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w
Wydział Oświaty i Spraw
Jarocinie, pokrycia powyższego
Społecznych
kapitału zakładowego wkładem
pieniężnym oraz objęcia przez Powiat
Jarociński wszystkich
nowoutworzonych udziałów w
Spółce.
w sprawie powierzenia Gminie
Jarocin zadania publicznego założenia
i prowadzenia Szkolnego Schroniska Wydział Oświaty i Spraw
Młodzieżowego nr 4 w Jarocinie oraz
Społecznych
Szkolnego Schroniska Młodzieżowego
w Witaszycach.
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Sposób wykonania uchwały
Rada Powiatu wniosła do spółki wkład
w formie
pieniężnej, w kwocie 853.000,00 zł. W zamian Powiat
Jarociński objął 853 udziały o wartości nominalnej 1000,00
zł każdy udział. Środki finansowe uzyskane z podwyższenia
kapitału zakładowego, zostały wykorzystane na wykup
obligacji i spłatę bieżących odsetek.

Podpisane zostało porozumienie w dniu 28 grudnia 2018 r.
pomiędzy Zarządem Powiatu a Burmistrzem Jarocina.

RAPORT O STANIE POWIATU
ZA 2018r.
Nr uchwały

Data
podjęcia

LXV/421/18

18.10.18

LXV/422/18

18.10.18

Przedmiot Uchwały

Jednostka
realizująca

w sprawie przyjęcia wieloletniego
programu współpracy na lata 2019 2023 Powiatu Jarocińskiego
Wydział Oświaty i Spraw
z organizacjami pozarządowymi oraz
Społecznych
podmiotami wymienionymi w art. 3
ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie.
w sprawie przyjęcia programu
współpracy z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami
Wydział Oświaty i Spraw
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
Społecznych
o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie na 2019 rok.
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Sposób wykonania uchwały
Powiat jarociński zobowiązany jest do przyjęcia
wieloletniego programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi. Program realizowany będzie w latach
2019-2023

Na podstawie programu ogłoszony został otwarty konkurs
ofert na realizację zadań z zakresu pożytku publicznego na
2019 rok.

RAPORT O STANIE POWIATU
ZA 2018r.
Nr uchwały

Data
podjęcia

LXV/423/18

18.10.18

I/1/18

22.11.18

I/2/18

22.11.18

Przedmiot Uchwały

Jednostka
realizująca

Sposób wykonania uchwały

Mając w pamięci doniosłe wydarzenia, które rozegrały się
w Jarocinie i w powiecie jarocińskim jesienią 1918 roku,
nazywane dzisiaj „jarocińską rewolucją” oraz mieszkańców
Jarocina i powiatu jarocińskiego bohatersko walczących w
w sprawie upamiętnienia pierwszego
Powstaniu Wielkopolskim 1918/19 r., Rada Powiatu
starosty powiatu jarocińskiego po
Jarocińskiego uznając zasługi dla powiatu jarocińskiego dr
Biuro ds. Promocji
odzyskaniu niepodległości w 1919
Zdzisława Skarżyńskiego – uczestnika tamtych wydarzeń i
roku.
pierwszego Starosty Powiatu Jarocińskiego po odzyskaniu
niepodległości w 1918 roku, postanawia upamiętnić Jego
zasługi dla powiatu jarocińskiego odsłaniając pamiątkową
tablicę.
w sprawie sposobu tajnego
Referat Organizacyjny W związku z § 33 ust 1. Uchwały Nr LXIV/414/18 Rady
i
Bezpieczeństwa
– Biuro Powiatu Jarocińskiego z dnia 27 września 2018 r. w
głosowania w sprawach osobowych
Rady
Rady Powiatu Jarocińskiego oraz
sprawie Statutu Powiatu Jarocińskiego (Dz. Urz. Woj.
Zarządu Powiatu Jarocińskiego
Wlkp. z 2018 r., poz. 7497) Rada Powiatu Jarocińskiego
jest zobowiązana ustalić sposób tajnego głosowania.
Ustalono sposób tajnego głosowania na sesji 22 listopada
2018 r.
stwierdzenia wyboru
Referat Organizacyjny Po przeprowadzeniu tajnego głosowania, Rada wybrała
i Bezpieczeństwa – Biuro Pana Jana Szczerbania na Przewodniczącego Rady Powiatu
Przewodniczącego Rady Powiatu
Rady
Jarocińskiego.
Jarocińskiego.
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RAPORT O STANIE POWIATU
ZA 2018r.
Nr uchwały

Data
podjęcia

I/3/18

22.11.18

I/4/18

22.11.18

I/5/18

22.11.18

I/6/18

22.11.18

I/7/18

22.11.18

I/8/18

22.11.18

Przedmiot Uchwały

Jednostka
realizująca

Sposób wykonania uchwały

stwierdzenia wyboru
Referat Organizacyjny Po przeprowadzeniu tajnego głosowania, Rada wybrała
Wiceprzewodniczących Rady Powiatu i Bezpieczeństwa – Biuro Teodora Józefa Grobelnego oraz Hannę Jadwigę
Rady
Jarocińskiego
Szałkowską na Wiceprzewodniczących Rady Powiatu
Jarocińskiego.
stwierdzenia wyboru Starosty
Referat Organizacyjny Po przeprowadzeniu tajnego głosowania, Rada wybrała
i Bezpieczeństwa – Biuro Panią Lidię Czechak na Starostę Jarocińskiego.
Jarocińskiego.
Rady
ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Referat Organizacyjny Rada ustaliła miesięczne wynagrodzenie dla Starosty
- Przewodniczącego Zarządu Powiatu i Bezpieczeństwa – Biuro Jarocińskiego.
Rady
Jarocińskiego
stwierdzenia wyboru Wicestarosty
Referat Organizacyjny Po przeprowadzeniu tajnego głosowania, Rada wybrała
i Bezpieczeństwa – Biuro Panią Katarzynę Małgorzatę Szymkowiak na Wicestarostę.
Rady
stwierdzenia wyboru pozostałych
Referat Organizacyjny Po przeprowadzeniu tajnego głosowania, Rada wybrała:
i Bezpieczeństwa – Biuro - Pana Mirosława Pawła Drzazgi
członków Zarządu Powiatu
Rady
Jarocińskiego
- Pana Mariusza Stoleckiego
na pozostałych członków Zarządu Powiatu Jarocińskiego.
powołania Komisji Rewizyjnej Rady
Referat Organizacyjny Rada Powiatu kontroluje działalność zarządu oraz
i Bezpieczeństwa – Biuro powiatowych jednostek organizacyjnych. W tym celu
Powiatu Jarocińskiego
Rady
powołała komisję rewizyjną.
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RAPORT O STANIE POWIATU
ZA 2018r.
Nr uchwały

Data
podjęcia

I/9/18

22.11.18

I/10/18

22.11.18

I/11/18

22.11.18

I/12/18

22.11.18

I/13/18

22.11.18

Przedmiot Uchwały
w sprawie powołania
przewodniczącego komisji rewizyjnej
Rady Powiatu Jarocińskiego.
w sprawie powołania Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji.

w sprawie powołania
przewodniczącego komisji skarg,
wniosków i petycji Rady Powiatu
Jarocińskiego.
powołania i ustalenia przedmiotu
działania stałych komisji Rady
Powiatu Jarocińskiego
ustalenia składu osobowego stałych
komisji Rady Powiatu Jarocińskiego

Jednostka
realizująca

Sposób wykonania uchwały

Referat Organizacyjny Na Przewodniczącego komisji rewizyjnej Rady Powiatu
i Bezpieczeństwa – Biuro Jarocińskiego Rada wybrała Radnego Pana Jacka Marka
Rady
Jędraszczyka.
Referat Organizacyjny Rada powołała stałą komisję skarg, wniosków i petycji
i Bezpieczeństwa – Biuro Rady Powiatu Jarocińskiego.
Rady
Przedmiot działania komisji określa ustawa o samorządzie
powiatowym i statut Powiatu Jarocińskiego.
Referat Organizacyjny Na Przewodniczącego komisji skarg, wniosków i petycji
i Bezpieczeństwa – Biuro Rady Powiatu Jarocińskiego
Rady
Rada wybrała Radnego Pana Andrzeja Pawła
Dworzyńskiego.
Referat Organizacyjny Rada powiatu ustaliła przedmiot działania stałych komisji.
i Bezpieczeństwa – Biuro
Rady
Referat Organizacyjny Rada powiatu powołała ze swego grona stałe komisje do
i Bezpieczeństwa – Biuro określonych zadań, ustalając przedmiot ich działania oraz
Rady
skład osobowy.
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Nr uchwały

Data
podjęcia

I/14/18

22.11.18

zmieniająca uchwałę w sprawie
nadania statutu powiatu
jarocińskiego

II/15/18

30.11.18

II/16/18

30.11.18

II/17/18

30.11.18

w sprawie przyjęcia rezygnacji
członka Zarządu Powiatu
Jarocińskiego Pana Mariusza
Stoleckiego.
w sprawie zmian w składzie
osobowym stałych komisji Rady
Powiatu Jarocińskiego.
w sprawie zmiany w składzie
osobowym Komisji Rewizyjnej Rady
Powiatu Jarocińskiego.

Przedmiot Uchwały

Jednostka
realizująca

Sposób wykonania uchwały

Referat Organizacyjny W uchwale LXIV/414/18 wsprawie Statutu Powiatu
i Bezpieczeństwa – Biuro Jarocińskiego uchwalonego przez Radę Powiatu
Rady
poprzedniej kadencji zgodnie z § 64 w skład zarządu
powiatu wchodzą: Starosta, Wicestarosta i pozostali
członkowie w liczbie 2 osób. Rada Powiatu VI Kadencji
postanowiła, że Zarząd Powiatu będzie liczył trzech
członków.
Referat Organizacyjny Rada Powiatu przyjęła rezygnację Pana Mariusza
i Bezpieczeństwa – Biuro Stoleckiego z funkcji członka Zarządu Powiatu
Rady
Jarocińskiego.
Referat Organizacyjny Rada Powiatu powołała Radną Janinę Nicke do składu
i Bezpieczeństwa – Biuro osobowego Komisji
Rady
Budżetu i Rozwoju.
Referat Organizacyjny W związku ze złożeniem rezygnacji Rada Powiatu odwołała
i Bezpieczeństwa – Biuro Pana Juliana Zegara ze składu osobowego Komisji
Rady
Rewizyjnej. W jego miejsce Rada powołała Panią Janinę
Nicke.
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Nr uchwały

Data
podjęcia

II/18/18

30.11.18

w sprawie zmiany w składzie
osobowym Komisji Skarg, Wniosków
i Petycji rady powiatu Jarocińskiego.

II/19/18

30.11.18

w sprawie ustanawiania nagród oraz
wyróżnień sportowych.

II/20/18

30.11.18

zmieniająca Uchwałę nr LXV/422/18
Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia
18 października 2018 roku w sprawie
przyjęcia programu współpracy
z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3
ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na
2019 rok.

II/21/18

30.11.18

Przedmiot Uchwały

w sprawie ustanowienia
przedstawiciela powiatu w Związku
Powiatów Polskich.

Jednostka
realizująca

Sposób wykonania uchwały

Referat Organizacyjny W związku ze złożeniem rezygnacji Rada Powiatu odwołała
i Bezpieczeństwa – Biuro Pana Juliana Zegara ze składu osobowego Komisji Skarg,
Rady
Wniosków i Petycji. W jego miejsce Rada powołała Pana
Janusza Barańskiego.
Wydział Oświaty i Spraw
Na podstawie postanowień uchwały przeprowadzono
Społecznych
nabór wniosków na nagrody dla najlepszego sportowca.
Rada powiatu dokonała zmiany nazwy zadania 7 z
„zadania w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy
prawnej oraz zwiększenia świadomości prawnej
Wydział Oświaty i Spraw społeczeństwa” na „zadania w zakresie udzielania
Społecznych
nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji
prawnej
na terenie powiatu jarocińskiego”
oraz planowaną
wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania.
Referat Organizacyjny Rada ustanowiła przedstawicielem powiatu jarocińskiego
i Bezpieczeństwa – Biuro w Związku Powiatów Polskich została Pani Lidia Czechak –
Rady
Starosta Jarociński.
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Nr uchwały

Data
podjęcia

II/22/18

30.11.18

II/23/18

30.11.18

II/24/18

30.11.18

Jednostka
realizująca

Sposób wykonania uchwały

w sprawie ustanowienia
przedstawiciela powiatu w
Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów
Wielkopolski.
w sprawie delegowania radnych do
komisji bezpieczeństwa i porządku.

Referat Organizacyjny
i Bezpieczeństwa –
Biuro Rady

Rada ustanowiła przedstawicielem powiatu jarocińskiego
w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Wielkopolski została
Pani Lidia Czechak – Starosta Jarociński.

Referat Organizacyjny
i Bezpieczeństwa –
Biuro Rady

zmieniająca uchwałę w sprawie
wynagrodzenia dla Przewodniczącego
Zarządu Powiatu – Starosty
Jarocińskiego.

Referat Organizacyjny
i Bezpieczeństwa –
Biuro Rady

Rada do komisji bezpieczeństwa i porządku wybrała
radnych: Pana Jana Szczerbania oraz Pana Tomasza
Bandyka.
Rada ustaliła wynagrodzenie dla Starosty Jarocińskiego.

Przedmiot Uchwały
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Nr uchwały

Data
podjęcia

III/29/18

20.12.18

III/30/18

20.12.18

IV/33/18

27.12.18

IV/34/18

27.12.18

Przedmiot Uchwały

Jednostka
realizująca

w sprawie podwyższenia kapitału
zakładowego Spółki pod firmą:
„Szpital Powiatowy w Jarocinie”
Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w
Wydział Oświaty i Spraw
Jarocinie, pokrycia powyższego
Społecznych
kapitału zakładowego wkładem
pieniężnym oraz objęcia przez Powiat
Jarociński wszystkich
nowoutworzonych udziałów w
Spółce.
w sprawie planu pracy Rady Powiatu
Referat Organizacyjny
Jarocińskiego na 2019 rok.
i Bezpieczeństwa – Biuro
Rady
w sprawie planu kontroli Komisji
Rewizyjnej Rady Powiatu
Jarocińskiego na 2019 rok.
w sprawie rozpatrzenia skargi na
działania dyrektora Domu Pomocy
Społecznej w Kotlinie

Sposób wykonania uchwały
Wniesiono do spółki Szpital Powiatowy w Jarocinie wkład
pieniężnego o wartości 600.000,00 zł i objęto 600
udziałów.

Rada ustaliła Plan pracy w 2019 roku. Plan przekazano
kierownikom: komórek organizacyjnych starostwa i
jednostek organizacyjnych powiatu.
Referat Organizacyjny Rada ustaliła plan kontroli w 2019 roku. Plan przekazano
i Bezpieczeństwa – Biuro kierownikom: komórek organizacyjnych starostwa i
Rady
jednostek organizacyjnych powiatu.
Referat Organizacyjny Rada Powiatu uznała skargę za bezzasadną. Treść uchwały
i Bezpieczeństwa – Biuro została przekazana skarżącemu.
Rady
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IV/35/18

27.12.18

Przedmiot Uchwały
w sprawie rozpatrzenia skargi na
działania Starosty Jarocińskiego.

Jednostka
realizująca
Referat Organizacyjny
i Bezpieczeństwa –
Biuro Rady
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Sposób wykonania uchwały
Rada Powiatu uznała skargę za bezzasadną. Treść uchwały
została przekazana skarżącemu.
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