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Wprowadzenie 
 

Zgodnie z art. 30a. ust. 1-2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  

(tj. Dz.U.2022.528 z późn. zm.) zarząd powiatu, co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie 

powiatu raport o stanie powiatu. Raport obejmuje podsumowanie działalności zarządu powiatu  

w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady powiatu 

i budżetu obywatelskiego. Działając na podstawie art. 30a ust. 3 u.s.p. rada powiatu może określić 

w drodze uchwały szczegółowe wymogi dotyczące raportu. W odniesieniu do raportu za rok 2021 

Rada Powiatu Jarocińskiego nie skorzystała z powyższego uprawnienia, w związku  

z powyższym raport został przygotowany w oparciu o ogólne wytyczne wskazane w ustawie.  

Raport o stanie Powiatu Jarocńskiego za 2021 rok został opracowany na podstawie 

sprawozdań i informacji przekazanych przez wydziały i komórki Starostwa Powiatowego  

w Jarocinie, jednostki organizacyjne Powiatu oraz inspekcje, służby i straże. Dane statystyczne 

pozyskano z publikacji Głównego Urzędu Statystycznego - Ludność. Liczba i struktura ludności (stan 

w dniu 30.06.2021r.). Zakres rzeczowy Raportu jest spójny z podstawowymi dokumentami 

strategicznymi w oparciu, o które Zarząd Powiatu Jarocińskiego funkcjonuje i realizuje zadania.  

Raport składa się z trzech części: 

- Część pierwsza przedstawia ogólną charakterystykę obszaru powiatu jarocińskiego oraz 

sytuację demograficzną.  

- Druga część wiąże się z realizacją zadań Powiatu Jarocińskiego wraz z informacją  

o realizacji polityk, programów i strategii.  

- Część trzecia stanowi podsumowanie realizacji uchwał Rady Powiatu Jarocińskiego  

w formie zestawienia ze wskazaniem daty podjęcia uchwały, jakiej sprawy dotyczy, jaki 

podmiot ją realizuje oraz opatrzona krótkim komentarzem.  

 

Wykaz instytucji i placówek, z których pozyskano informacje do raportu: 

- Starostwo Powiatowe w Jarocinie, w tym:   

a) Wydział Administracyjno-Inwestycyjny w skład, którego wchodzą: Referat 

Organizacyjny, Zamówień Publicznych i Inwestycji, Referat Komunikacji i Dróg, 

Referat Budownictwa i Środowiska, 

b) Wydział Finansów,  

c) Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, w skład, którego wchodzą: 

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, Referat Katastru  

i Gospodarki Nieruchomościami,  

d) Wydział Oświaty i Spraw Społecznych, 

e) Powiatowy Rzecznik Konsumentów; 
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- Jednostki organizacyjne Powiatu, w tym:   

a) Powiatowy Urząd Pracy w Jarocinie,  

b) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie,  

c) Dom Pomocy Społecznej im. Marii Kaczyńskiej w Kotlinie, 

d) Liceum Ogólnokształcące Nr 1 w Jarocinie,  

e) Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Jarocinie,  

f) Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Jarocinie,  

g) Zespół Szkół Przyrodniczo-Biznesowych w Tarcach,  

h) Zespół Szkół Specjalnych w Jarocinie,  

i) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Jarocinie,  

j) Dom Wsparcia Dziecka i Rodziny "Domostwo" w Górze; 

 

Inspekcje, służby i straże, w tym: Powiatowa Komenda Policji, Powiatowa Komenda 

Państwowej Straży Pożarnej, a także inspekcja sanitarna, weterynaryjna i nadzór budowlany oraz 

Szpital Powiatowy w Jarocinie Sp. z o.o.,  
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 Część I  

 INFORMACJE O POWIECIE 

 
 

 

I. 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 śremskimi i 

gostyńskim.  

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. 
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Powiat jarociński zamieszkuje, według stanu na dzień 30 czerwca 2021 roku, 

71.140 mieszkańców, odpowiednio 34.646 mężczyzn i 36.494 kobiet.  
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II. Miasta i gminy 

Podstawowe jednostki administracyjne wchodzące w skład powiatu to: miasta – Jarocin, 

Jaraczewo i Żerków oraz gminy: Jaraczewo, Jarocin, Kotlin i Żerków. 

 
 
W miastach zamieszkuje 29.878 mieszkańców, odpowiednio: 14.335 mężczyzn i 

15.543 kobiet, a na wsiach 41.262 osób, odpowiednio: 20.311 mężczyzn i 20.951 kobiet.  

  

Gmina Jarocin Gmina Jaraczewo Gmina Kotlin Gmina Żerków 

 

 

 

   

Powierzchnia:  

200 km2 

Liczba mieszkańców: 

45.654 w tym: 

 mężczyźni: 22.041 

 kobiety: 23.613 

Powierzchnia:  

133 km2 

Liczba mieszkańców: 

7.982 w tym: 

 mężczyźni: 3.874 

 kobiety: 4.108 

Powierzchnia:  

84 km2 

Liczba mieszkańców: 

7.342 w tym: 

 mężczyźni: 3.624 

 kobiety: 3.718 

Powierzchnia:  

170 km2 

Liczba mieszkańców: 

10.162 w tym: 

 mężczyźni: 5.107 

 kobiety: 5.055 

 

/według stanu na dzień 30 czerwca 2021 roku/ 
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III. Władze Powiatu 

 

Zgodnie z zapisami ustawy o samorządzie powiatowym organami powiatu  

są: rada powiatu oraz zarząd powiatu. Rada powiatu jest organem stanowiącym i kontrolnym 

powiatu. Kadencja rady powiatu trwa 5 lat, licząc od dnia wyborów. Natomiast organem 

wykonawczym powiatu jest zarząd powiatu, w którego skład wchodzą: starosta, jako jego 

przewodniczący, wicestarosta i pozostali członkowie. 

 Rada Powiatu Jarocińskiego – VI Kadencja 2018-2023 

 

1. Bandyk Tomasz                                      

2. Barański Janusz Kazimierz 

3. Bierła Marta 

4. Borkiewicz Agnieszka 

5. Czechak Lidia 

6. Drzazga Mirosław Paweł                        

7. Dworzyński Andrzej Jacek 

8. Grobelny Teodor Józef  - Wiceprzewodniczący Rady      

9. Jędraszczyk Jacek Marek 

10. Kostka Elżbieta Liliana                          

11. Martuzalski Stanisław Franciszek    

12. Matuszak Karol Piotr 

13. Nicke Janina      

45654

7982 7342
10162

22041

3874 3624 5107

23613

4108 3718 5055

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

45000

50000

Gmina Jarocin Gmina Jaraczewo Gmina Kotlin Gmina Żerków

LUDNOŚĆ W GMINACH WEDŁUG PŁCI 
W POWIECIE JAROCIŃSKIM w 2021 r.

ogółem mężczyźni kobiety

mailto:starostwo@powiat-jarocinski.pl
http://www.powiat-jarocinski.pl/


 

 

10 
Raport o stanie Powiatu Jarocińskiego za 2021 rok 

 

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 

 

14. Stolecki Mariusz                                

15. Szałkowska Hanna Jadwiga - Wiceprzewodnicząca Rady 

16. Szczerbań Jan Franciszek  - Przewodniczący Rady                         

17. Urbaniak Michał Mariusz 

18. Walczak Mateusz                      

19. Zegar Julian Kazimierz 

 

 Komisje 

 

Komisja Rewizyjna: 
 

1. Jacek Jędraszczyk  -  Przewodniczący 
Komisji 

2. Andrzej Dworzyński           
3. Janina Nicke 
4. Marta Bierła 
5. Michał Urbaniak - 

Wiceprzewodniczący Komisji 
 

Komisja Budżetu i Rozwoju: 
 

1. Karol Matuszak - Przewodniczący 
Komisji 

2. Hanna Szałkowska 
-  Wiceprzewodnicząca Komisji 

3. Janusz Barański 
4. Lidia Czechak 
5. Teodor Grobelny 
6. Elżbieta Kostka 
7. Janina Nicke 
8. Michał Urbaniak 
9. Julian Zegar 

 
Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych: 

1. Marta Bierła - Przewodnicząca 
Komisji 

2. Tomasz Bandyk 
- Wiceprzewodniczący Komisji 

3. Agnieszka Borkiewicz 
4. Lidia Czechak 
5. Mirosław Drzazga 
6. Elżbieta Kostka 
7. Stanisław Martuzalski 
8. Jan Szczerbań 
9. Mateusz Walczak 

Komisja Edukacji i Kultury: 
 

1. Mirosław Drzazga - Przewodniczący 
Komisji 

2. Janusz Barański - 
Wiceprzewodniczący Komisji 

3. Agnieszka Borkiewicz 
4. Mariusz Stolecki 
5. Hanna Szałkowska 
6. Jan Szczerbań 

 
Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska: 
 

1. Tomasz Bandyk - Przewodniczący 
Komisji 

2. Teodor 
Grobelny - Wiceprzewodniczący 
Komisji 

3.  Andrzej Dworzyński 
4. Jacek Jędraszczyk             
5. Mariusz Stolecki 
6.  Julian Zegar 

 
Komisja Skarg Wniosków i Petycji: 
 

1. Andrzej Dworzyński  - Przewodniczący 
Komisji 

2. Janusz Barański 
3. Stanisław Martuzalski 
4. Karol Matuszak 
5. Mateusz Walczak 

mailto:starostwo@powiat-jarocinski.pl
http://www.powiat-jarocinski.pl/


 

 

11 
Raport o stanie Powiatu Jarocińskiego za 2021 rok 

 

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 

 

  Zarząd Powiatu Jarocińskiego  

 

Od 2018 roku, decyzją Rady Powiatu, funkcję Starosty Jarocińskiego pełni Lidia Czechak,  

a funkcję Wicestarosty Katarzyna Szymkowiak. W 2019 roku na Członka Zarządu Powiatu 

Jarocińskiego powołany został radny powiatowy Mariusz Stolecki.  Zarząd Powiatu wykonuje 

swoje zadania przy pomocy Starostwa Powiatowego w Jarocinie. Starosta kieruje i organizuje 

pracę Starostwa przy pomocy Wicestarosty, Członka Zarządu, Sekretarza i Skarbnika, ponadto 

bezpośrednio odpowiedzialna jest za pracę Biura ds. Kontroli, Wydziału Geodezji i Gospodarki 

Nieruchomościami oraz nadzoruje Szpital Powiatowy w Jarocinie. Wicestarosta skupia się na 

działaniach Wydziału Administracyjno-Inwestycyjnego oraz Powiatowego Urzędu Pracy, a Członek 

Zarządu Powiatu nadzoruje Wydział Oświaty i Spraw Społecznych, Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie oraz Dom Pomocy Społecznej i Dom Dziecka. Nad pracami Wydziału Finansów czuwa 

Skarbnik Powiatu – Jacek Jędrzejak. 

 

IV.  Siedziba Powiatu – Starostwo Powiatowe  

w Jarocinie 

 

Siedziba Starostwa mieści się w trzech budynkach znajdujących się na terenie Jarocina. 

Budynek główny zlokalizowany jest przy al. Niepodległości 10-12 w Jarocinie, w którym urzędują 

władze Powiatu oraz mieszczą się wydziały, referaty i samodzielne stanowiska takie jak: Wydział 

Administracyjno-Inwestycyjny w tym: Referat Organizacyjny, Zamówień Publicznych i Inwestycji, 

Referat Komunikacji i Dróg (sprawy związane z drogami), Referat Budownictwa i Środowiska, 

Wydział Finansów, Wydział Oświaty i Spraw Społecznych, Pion Ochrony Informacji Niejawnych, 

Biuro Radców Prawnych, Powiatowy Rzecznik Konsumentów, Biuro ds. Informatyki, Biuro ds. 

Kontroli, Inspektor Ochrony Danych, Biuro Rady, Stanowisko ds. Zarządu. W budynku funkcjonuje 

również Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego  

i Mediacji. Przy ulicy Zacisznej 2 w Jarocinie zlokalizowany jest Referat Komunikacji i Dróg 

Powiatowych, a w budynku przy Kościuszki 10 w Jarocinie pracuje Wydział Geodezji i Gospodarki 

Nieruchomościami oraz Geodeta Powiatowy. 
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Starostwo Powiatowe w Jarocinie, · Al. 
Niepodległości 10-12, 63-200 Jarocin 

Geodezja i Gospodarka Nieruchomościami,  
ul. Kościuszki 10,  63-200 Jarocin 

Referat Komunikacji i Dróg Powiatowych, 
ul. Zaciszna 2a,  63-200 Jarocin 

   

V.  Zadania Powiatu  

 

Powiat wykonuje zadania publiczne o charakterze ponadgminnym zgodnie z zapisami art. 4 

ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r., poz. 528 z poź.zm.) 

tj. w zakresie: edukacji publicznej, promocji i ochrony zdrowia, pomocy społecznej, wspierania 

rodziny i systemu pieczy zastępczej, polityki prorodzinnej, wspierania osób niepełnosprawnych, 

transportu zbiorowego i dróg publicznych, kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, 

kultury fizycznej i turystyki, geodezji, kartografii i katastru, gospodarki nieruchomościami, 

administracji architektoniczno-budowlanej, gospodarki wodnej, ochrony środowiska i przyrody, 

rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego, porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, 

ochrony przeciwpowodziowej, przeciwpożarowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym 

zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska, przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji 

lokalnego rynku pracy, ochrony praw konsumenta, utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń 

użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych, obronności, promocji Powiatu, 

współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych, działalności w zakresie 

telekomunikacji. Do zadań publicznych powiatu należy również zapewnienie wykonywania 

określonych w ustawach zadań i kompetencji kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży  

w tym powiatową komendę policji, powiatową komendę państwowej straży pożarnej, a także 

inspekcję sanitarną, weterynaryjną i nadzór budowlany. Zasady współdziałania samorządu 

powiatowego z organami szczebla wojewódzkiego i centralnego w zakresie działania tych służb 

określone są w stosownych aktach prawnych.  

Wśród zadań realizowanych przez samorząd powiatowy można wyróżnić trzy zasadnicze ich 

rodzaje, a mianowicie: lokalne, które mieszczą się w kompetencjach powiatu i które muszą być 

realizowane poprzez jego struktury organizacyjne; ponadgminne, wychodzące poza ustawowe 

kompetencje powiatu, możliwe do zrealizowania przy współudziale samorządów gmin 

wchodzących w skład powiatu; ponad powiatowe, które wymagają zaangażowania władz 
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regionalnych, tworzenia lobbingu na rzecz zmian gospodarczych, ustawowych, czy polityki 

krajowej. 

Do najważniejszych zadań „lokalnych” należy między innymi: organizowanie i zapewnienie 

usług w domach pomocy społecznej, prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych, 

organizowanie i prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 

organizowanie i prowadzenie placówek oświaty ponadpodstawowych, oświaty specjalnej oraz 

szkolnictwa zawodowego. Starostom, jako organom działającym w imieniu administracji rządowej, 

powierzono rozpatrywanie spraw i wydawanie decyzji administracyjnych dotyczących 

budownictwa, transportu (ewidencja pojazdów i wydawanie praw jazdy), gospodarki 

nieruchomościami skarbu państwa, rolnictwa i leśnictwa. Powiat odpowiada za przeprowadzenie 

kwalifikacji wojskowej i zapobieganie kryzysom wynikającym z zagrożeń pożarowych, 

powodziowych, zagrożeń życia i zdrowia ludzi oraz środowiska. Od 2016 r. odpowiada 

za organizację i prowadzenie darmowej pomocy prawnej w punktach Nieodpłatnej Pomocy 

Prawnej (NPP) i Nieodpłatnego Poradnictwa Prawnego (NPO).  
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 Część II  

REALIZACJA POLITYK, PROGRAMÓW, STRATEGII  
ORAZ ZADAŃ POWIATU JAROCIŃSKIEGO  
 

 

I. EDUKACJA PUBLICZNA 
Powiat Jarociński w ramach zadań własnych z zakresu edukacji publicznej prowadzi szkoły 

ponadpodstawowe i specjalne oraz placówki, które oprócz bieżącej działalności realizują liczne 

dodatkowe przedsięwzięcia, w tym projekty edukacyjne. Powiat Jarociński w roku szkolnym 

2020/2021 prowadził następujące szkoły i placówki: 

 Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Jarocinie,  

 Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Jarocinie, 

 Liceum Ogólnokształcące Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Jarocinie,  

 Zespół Szkół Przyrodniczo-Biznesowych im. Jadwigi Dziubińskiej w Tarcach, 

 Zespół Szkół Specjalnych im. UNICEF w Jarocinie,   

 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Jarocinie. 

 

 

 Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Jarocinie 

 

W skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Jarocinie wchodzą: 

 Liceum Ogólnokształcące Nr 3 im. Powstańców Wielkopolskich   

 Technikum Nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich kształcące  w zawodach:  

- technik grafiki i poligrafii cyfrowej, 

- technik informatyk,  

- technik ekonomista,  

- technik żywienia i usług gastronomicznych,  

- technik mechatronik,  

- technik budownictwa 
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- technik rachunkowości  

 

 Oddziały 

Do ZSP Nr 1 w Jarocinie uczęszczało w roku szkolnym 2020/2021 995 uczniów  

w 36 oddziałach (stan na 22.10.2021 r.):  

 liceum ogólnokształcące - 8 oddziałów (219 uczniów), 

 technikum - 28 oddziałów (776 uczniów). 

 

 Absolwenci 2021 

 liceum ogólnokształcące - 54 uczniów, 

 technik   cyfrowych procesów graficznych - 22 uczniów, 

 technik informatyk - 41 uczniów, 

 technik ekonomista - 30 uczniów, 

 technik żywienia i usług gastronomicznych - 26 uczniów, 

 technik mechatronik - 18 uczniów, 

 technik budownictwa - 14 uczniów. 

 

 Baza dydaktyczna  

 

 Szkoła dysponuje łącznie 56 pomieszczeniami stanowiącymi bazę dydaktyczną szkoły. 

W jej skład wchodzą: 

 31 sale lekcyjne, 

 7 pracowni komputerowych dla technikum w zawodzie technik  informatyk, 

 3 pracownie dla technikum w zawodzie technik ekonomista, 

 2 pracownie dla technikum w zawodzie technik grafiki i poligrafii cyfrowej,   

 3 pracownie dla technikum w zawodzie technik mechatronik, 

 3 pracownie gastronomiczne, 

 1 pracownia dla technikum w zawodzie technik budownictwa,  

 1 pracownia stolarska, 

 obiekty sportowe w postaci dużej i małej sali, boisk do piłki plażowej oraz siłowni, 

 aula,  

 biblioteka szkolna. 

           

 Informacja o współpracy z uczelniami wyższymi i realizowanych projektach  

w ZSP Nr 1 w roku 2021. 

1. Współpraca z Academy Support Center przy Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania  

w Rzeszowie w ramach prowadzenia w ZSP Nr 1 w Jarocinie Akademii sieci CISCO 

Przedsięwzięcie realizowane jest nieprzerwanie od 01.02.2016r. Jego celem jest 
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podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności związanych ze sprzętem i oprogramowaniem 

komputerów, 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 przyszłej kariery w branży IT przygotowanie do uzyskania 

certyfikatów z branży IT (CCNA, CompTIA A+…). 

2. Współpraca z Uniwersytetem Szczecińskim oraz organizacją pozarządową - Fundacją 

Rozwoju Społeczeństwa Wiedzy Think! w ramach realizacji projektu „Młody e-lider”. Szkoła 

uczestniczyła w projekcie w okresie od września 2021 r. do kwietnia 2022 r. Celem 

głównym projektu było podniesienie kompetencji młodzieży, jako przyszłych pożądanych 

przez rynek e-liderów. E-lider łączy umiejętności i kompetencje cyfrowe z tymi  

w obszarze przedsiębiorczości i inicjatywności, wykorzystując wiedzę z: ekonomii, 

zarządzania i finansów. Uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w warsztatach  

z programowania, kreatywności online, a także edukacji medialnej i bezpieczeństwa  

w sieci organizowanych na Wydziale Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu 

Szczecińskiego oraz na miejscu w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1. 

 

 Projekty kształcenia zawodowego  

 

A. Projekt „Podniesienie jakości kształcenia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1  

w Jarocinie” 

Data rozpoczęcia projektu - 1.06.2019r.  

Data zakończenia 30.09. 2021r. - wydłużono do 30 grudnia 2021r. 

Od stycznia do grudnia 2021 r. zrealizowano nst. zadania: 

1. staże zawodowe: 

Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów Technikum z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  

Nr 1 w Jarocinie – staże zawodowe  łącznie 73 osoby: 

 Technik informatyk  - 11 osób,  

 Technik ekonomista - 20 osób,  

 Technik żywienia i usług gastronomicznych - 6 osób,  

 Technik grafiki i poligrafii cyfrowej - 11 osób,  

 Technik mechatronik - 15 osób,  

 Technik budownictwa - 7 osób, 

 Technik rachunkowości - 3 osoby, 

2. kursy dla uczniów i dodatkowe zajęcia:  

 Obsługa kas fiskalnych – 27 ucz., 
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 Obsługa programu INSERT – 8 ucz., 

 Kurs przygotowujący do egzaminu z kwalifik. A.36 – 5 ucz., 

 Transport W firmach z wykorzystaniem programu TRANS – 8 ucz., 

 Carving – 11 ucz., 

 Barman – 21 ucz., 

 Barista – 11 ucz., 

 Serwis specjalny – 11 ucz., 

 Kuchnia molekularna – 11 ucz., 

 Techniki DPD -10 ucz., 

 Projektowanie i druk 3D – 16 ucz., 

 Fotografia i operowanie kamerą – 18 ucz., 

 Arduino-programowanie i robotyka – 16 ucz., 

 Grafika, animacja i wydruki – 8 ucz., 

 Sieci CISCO-ITE – 8 ucz., 

 NDG linux Essentials – 8 ucz., 

 CPA-programming Essentials in C++ – 8 ucz., 

 Uprawnienia elektryczne do 1kV/SEP-G1 – 20 ucz., 

 Bezpieczeństwo informacji – 10 ucz., 

 Programowanie sterowników – 5 ucz., 

 Obsługa maszyn CNC – 5 ucz., 

 Podstawy obsługi AutoCAD – 18 ucz. 

Ponadto odbywało się koło fotograficzno-filmowe w wymiarze 32 godz., w którym 

uczestniczyło 10 uczniów oraz zajęcia z doradztwa zawodowego. Zajęciami z doradztwa 

indywidualnego objęto 75 uczniów, a z doradztwa grupowego 60 uczniów. 

3. Ukończone formy szkoleń dla nauczycieli: 

 Kurs „Obsługa konsumenta” – 3 osoby w wymiarze 10 godz. 

 Kurs „Kuchnia obcych narodów” – 3 osoby w wymiarze 10 godz. 

 Kurs języka obcego branżowego – gastronomia 3 osoby w wymiarze  90 godzin 

 Kurs języka obcego branżowego  – mechatronik – 1 osoba w wymiarze  90 godzin 

 Kurs „INVERTOR” poz.1 – 1 osoba 

 Kurs „FUSION 360” – 2 osoby 

 Kurs grafiki 3D poziom 1 i 2 – 1 osoba w wymiarze 40 godz. 

 Kurs projektowania aplikacji – 1 osoba w wymiarze 50 godz. 

 Kurs obsługi lustrzanki cyfrowej – 1 osoba 

 Kurs Revid Structure  i Kurs Revid Architecture – 1 osoba 

 Studia podyplomowe produkcja Filmowa – 1 osoba. 

Szkolenia w trakcie:  

Studia podyplomowe Bezpieczeństwo i Higiena Pracy -2 osoby. 

B. Projekt z programu ERASMUS. Zabudowa sucha – „Sięgając po nowe” 
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Numer projektu: 2020-1-PL01-KA102-079486 

Czas trwania: od 1.12.2020r. do 31.05.2022r. 

Przyznane dofinansowanie: (EUR) 56 208,00 

W ramach projektu 22 uczniów technikum budowlanego odbyło praktyki zagraniczne  

w Centrum Szkolenia Zawodowego w Gӧtz. W ciągu realizacji projektu wyjechały dwie grupy, 

składające się z 11 osób i dwóch opiekunów. Uczniowie uczyli się zabudowy suchej, 

termoizolacji zewnętrznej oraz wewnętrznej. Dokonywali i analizowali również techniczne 

pomiary budowlane.  

C. Projekt - bCzas Zawodowców BIS –Zawodowa Wielkopolska 

W ramach projektu szkoła zadeklarowała uczestnictwo klas technikum w zawodzie 

mechatronik w zajęciach specjalistycznych Politechniki Poznańskiej. Na zajęcia zakwalifikowała 

się grupa 22 uczniów. Z przyczyn niezależnych od szkoły zajęcia przewidziane na grudzień 

2021r. zostały przez Politechnikę Poznańską odwołane.  

 Współpraca z Academy Support Center przy Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania  

w Rzeszowie w ramach prowadzenia w ZSP1 w Jarocinie Akademii sieci CISCO. 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 przyszłej kariery w branży IT 

przygotowanie  do uzyskania certyfikatów z branży IT (CCNA, CompTIA A+…). 

 

 Wyniki egzaminu maturalnego 2021r. 

Zdawalność egzaminu maturalnego w roku 2021 w każdym typie szkoły była znacznie wyższa 

niż zdawalność w kraju oraz w województwie. Uzyskano 98,15% zdawalności w liceum 

ogólnokształcącym oraz 95,30% w technikum. Wyniki maturzystów były wyższe niż średnie wyniki  

w województwie oraz kraju. Podsumowaniem udanego roku szklonego 2020/2021 było uzyskanie 

– po raz trzeci z rzędu - tytułu SREBRNEJ SZKOŁY w rankingu prowadzonym przez miesięcznik 

Perspektywy. 

 

 Osiągnięcia uczniów w 2021r. 

Osiągnięcia naukowe uczniów w tym wyniki egzaminów zewnętrznych przyczyniły się do 

uzyskania przez Technikum Nr 1 tytułu Brązowej Szkoły 2021 w rankingu prowadzonym przez 

miesięcznik Perspektywy. 

1. Najważniejsze osiągnięcia naukowe 
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 I miejsce – Michał Zawieja z klasy VI TIb w Rejonowym Konkursie 

Informatycznym, 2021 (opiekun: Przemysław Łączniak, Andrzej Muzyka); 

 II miejsce – Łukasz Kucharczyk z klasy IVTIb w Rejonowym Konkursie 

Informatycznym, 2021 (opiekun: Przemysław Łączniak, Andrzej Muzyka); 

 IV miejsce – Bartosz Bąk z klasy II TI w Rejonowym Konkursie 

Informatycznym, 2021, opiekun: Jan Gabruk; 

2. Osiągnięcia sportowe 

Osiągnięcia uczniów w sporcie zwieńczył sukces w postaci zdobycia IV miejsca  

w rywalizacji sportowej szkół województwa wielkopolskiego w ramach XXII 

Wielkopolskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej - Licealiada, a tym samym uzyskania 

tytułu Najbardziej Usportowionej Szkoły w Wielkopolsce. Warto nadmienić,  

że w klasyfikacji uwzględniono łącznie 271 szkół ponadpodstawowych. 

Poszczególne najważniejsze osiągnięcia sportowe przedstawiały się następująco: 

 IV miejsce w Finale Mistrzostw Wielkopolski w Biegach na Orientację Chłopców, 

11.06.2021, Olejnica (opiekun: Marta Pawłowska); 

 I miejsce w Mistrzostwach Rejonu Poznań Teren Wschód w Piłce Siatkowej 

Dziewcząt, 27.05.2021 r. (opiekunowie: Marta Pawłowska, Jakub Chlebowski); 

 II miejsce – skład Marciniak/Mrówczyńska w Finale Mistrzostw Rejonu Poznań 

Teren Wschód w Siatkówce Plażowej Dziewcząt, 09.06.2021 r. (opiekun: p. Jakub 

Chlebowski); 

 III miejsce w Finale Rejonu Poznań Teren Wschód w Piłce Nożnej, 26.05.2021 r., 

Jarocin (opiekun: Mateusz Gościniak); 

 III miejsce w Półfinale Wojewódzkim w Halowej Piłce Siatkowej 2021 r. 

 IV miejsce – skład Grygiel/Dołżonek w Finale Mistrzostw Rejonu Poznań Teren 

Wschód w Siatkówce Plażowej Dziewcząt, 09.06.2021 r. (opiekun: p. Jakub 

Chlebowski); 

 VI miejsce – skład Adamska/Frątczak w Finale Mistrzostw Rejonu Poznań Teren 

Wschód w Siatkówce Plażowej Dziewcząt, 09.06.2021 r. (opiekun: p. Jakub 

Chlebowski); 

 1 miejsce w Mistrzostwach Wielkopolski w Unihokeju Dziewcząt Wieleń 

21.12.2021r.  

 I miejsce Mistrzostwa Wielkopolski w Sztafecie 4x400m, Poznań październik 2021 

 IV miejsce Mistrzostwa Wielkopolski w Sztafetowych Biegach Przełajowych, 

Poznań październik 2021.    

 I miejsce Oliwii Frątczak w mistrzostwach powiatu jarocińskiego w badmintonie, 

październik 2021; 

 III miejsce Oliwii Frątczak w mistrzostwach powiatu jarocińskiego w tenisie 

stołowym, październik 2021; 
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 Pozostałe działania szkoły w 2021r. 

Realizowane w szkole zajęcia pozalekcyjne i zajęcia dodatkowe 

 badminton dziewcząt i chłopców, 

 aerobik dziewcząt, 

 p. siatkowa dziewcząt, 

 p. siatkowa chłopców, 

 unihokej dziewcząt i chłopców, 

 koszykówka chłopców, 

 koszykówka dziewcząt, 

 tenis stołowy, 

 lekka atletyka dziewcząt 

 lekka atletyka chłopców  

 zajęcia Koła teatralnego, 

 zajęcia Koła fotograficznego, 

 szkolne koło wolontariatu. 

Realizowane w szkole zajęcia dodatkowe przyczyniają się do kształcenia postaw społecznych 

uczniów, poprawy ich kondycji fizycznej oraz pomocy potrzebującym. Aktywnie działające Koło 

teatralne w roku 2021 zaprosiło do naszej szkoły dzieci z zaprzyjaźnionych przedszkoli na spektakl 

„Kopciuszek”. Szkolne koło wolontariatu przygotowało w roku 2021 świąteczne akcje 

charytatywne, akcję krwiodawstwa, warsztaty cukiernicze, zbiórkę nakrętek, spotkanie 

z przedstawicielami Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, zbiórkę dla podopiecznych 

schroniska w Radlinie i wiele innych akcji pomocowych. 

 

 Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Jarocinie 

 

 Oddziały 

W skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Jarocinie wchodziły 53 oddziały  

w tym: 

 12 oddziałów liceum ogólnokształcącego (liceum z przysposobieniem policyjnym, 

wojskowym i ratowniczym), 

 15 oddziałów technikum (technik usług fryzjerskich, elektryk, hotelarstwa, mechanik, 

mechanik pojazdów samochodowych, elektronik), 

 26 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).   
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 Absolwenci 2021 

Nazwa szkoły 
Typ szkoły Zawód 

Liczba absolwentów 

 

Zespól Szkół 

Ponadpodstawowych 

Nr 2 

LO LO 92 

Technikum 

Technik mechanik 11 

Technik hotelarstwa 20 

Technik usług fryzjerskich 21 

Technik pojazdów samochodowych 14 

Technik elektronik 9 

BS I Sprzedawca 32 

 Kucharz 6 

Operator obrabiarek skrawających 16 

Piekarz 8 

Fryzjer 16 

Mechanik pojazdów 

samochodowych 19 

Elektromechanik pojazdów 

samochodowych 13 

Lakiernik 1 

Elektryk 9 

Monter zabudowy i robót 

wykończeniowych w budownictwie 18 

Cukiernik 4 

Blacharz  1 

Ślusarz 8 

Monter sieci i instalacji sanitarnych 4 

Wędliniarz 3 

Stolarz 3 

Tapicer 3 

Mechanik operator pojazdów  

i maszyn rolniczych 3 

Murarz-tynkarz 1 

Drukarz 2 

  Dekarz 4 
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 Przedsięwzięcia: 

1. "FRYZJERZY PODBIJAJĄ EUROPĘ” Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Jarocinie otrzymał 

dofinansowanie 56208,00 euro w projekcie europejskim w ramach Akcji 1. Mobilność 

edukacyjna w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe w roku 2020 w programie Erasmus 

+. Projekt skierowany jest do 32 uczniów z klasy III technikum usług fryzjerskich w roku 

szkolnym 2020-2022. Celem projektu będzie 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. 

2. "KLASY WOJSKOWE OPW" - począwszy od roku szkolnego 2020/2021 klasy liceum 

wojskowego są objęte patronatem Ministerstwa Obrony Narodowej. Ministerstwo Obrony 

Narodowej wydało zezwolenie na utworzenie w naszej szkole oddziału przygotowania 

wojskowego. Uczniowie w klasie liceum wojskowego realizują kształcenie ogólne zgodnie 

z podstawą programową liceum ogólnokształcącego, a także program szkolenia 

przygotowania wojskowego, w ramach, którego poznają m.in. regulaminy ogólne, musztrę, 

ceremoniał wojskowy, a także przejdą szkolenie z zakresu taktyki, strzelectwa, rozpoznania 

wojskowego oraz szkolenie inżynieryjno - saperskie. W programie przewidziany jest również 

obóz szkoleniowy. 

3. "KSZTAŁCENIE ZAWODOWE UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ PONADPODSTAWOYCH NR 2  

W JAROCINIE” - w szkole realizowany jest projekt unijny, dzięki któremu uczniowie mogą 

uczestniczyć w kursach, stażach u pracodawców oraz doradztwie zawodowym 

 kurs obsługi obrabiarek CNC dla uczniów ZSZ i Technikum, 

 kurs eksploatacyjny do 1 kV dla uczniów ZSZ, 

 kurs spawania metodą MAG dla uczniów ZSZ i Technikum, 

 kurs prawo jazdy kat. B+E dla uczniów ZSZ i Technikum, 

 kurs obsługi wózka widłowego dla uczniów ZSZ i Technikum, 

 kurs makijażu dla uczniów ZSZ i Technikum, 

 kurs stylizacji paznokci dla uczniów ZSZ i Technikum, 

 szkolenie na diagnostę dla nauczyciela ZSP Nr 2, 

 kurs makijażu dla nauczycieli ZSP Nr 2, 

 szkolenie psychodietetyka dla nauczyciela ZSP Nr 2, 

 szkolenie nowoczesne techniki strzyżeń dla nauczycieli ZSP Nr 2, 

 szkolenie koloryzacja 1 i 2 stopnia dla nauczycieli ZSP Nr 2, 

 szkolenie usuwanie wgnieceń bez lakierowania  - PDR dla nauczycieli ZSP Nr 2, 

 kurs barmański dla nauczycieli ZSP Nr 2, 

 kurs baristy dla nauczycieli ZSP Nr 2, 

 kurs kuchnia foodpairing dla nauczycieli ZSP Nr 2. 

4. "WOŚP" - udział wolontariuszy w ogólnopolskim projekcie zbiórki pieniędzy w celu niesienia 

pomocy w zakresie ochrony zdrowia, polegającym na ratowaniu życia chorych osób,  

w szczególności dzieci - działaniu na rzecz poprawy stanu ich zdrowia, jak również na działaniu 
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na rzecz promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej. 

5. "SZLACHETNA PACZKA" - udział wolontariuszy w ogólnopolskim projekcie społecznym 

organizowanym przez Stowarzyszenie Wiosna, którego głównym celem jest materialna  

i mentalna pomoc rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. 

6. "KUŹNIA MŁODYCH TALENTÓW" - udział uczniów w projekcie Fundacja Ogród Marzeń  

w Jarocinie, która co roku przyznaje stypendia utalentowanym młodym ludziom. 

7. "SPRZĄTANIE ŚWIATA - POLSKA 2021"- udział uczniów w corocznym projekcie ekologicznym 

polegającym na porządkowaniu terenów przyległych do szkoły. 

8. "AKCJA RYBKA - POZYTYWNIE ZAKRĘCENI"- udział uczniów w projekcie zbiórki nakrętek, dzięki 

której podopieczni Fundacji Ogród Marzeń w Jarocinie mogą korzystać z rehabilitacji  

i leczenia. 

9. "SZKOLNE KOŁO WOLONTARIATU"- udział wolontariuszy w programach realizowanych przez 

Fundację Ogród Marzeń w Jarocinie. 

10. Szkołą otrzymała tytuł - Ambasador Parlamentu Europejskiego za udział w PROGRAMIE EPAS. 

11. Wirtualna strzelnica – szkoła pozyskała system szkolno-treningowy POJEDYNEK na potrzeby 

utworzenia wirtualnej strzelnicy. Wirtualna strzelnica POJEDYNEK pozwala zdobywać  

i doskonalić umiejętności w zakresie:  

 bezpiecznego posługiwania się bronią, w tym jej obsługi manualnej; 

 celowania z wykorzystaniem różnych rodzajów celowników mechanicznych; 

 ćwiczeń w obserwacji – wykrywania, rozpoznania i identyfikacji celów; 

 prowadzenia celnego ognia z różnych postaw, na różnych odległościach, w tym do celów 

ruchomych; 

Koszt strzelnicy 140.000,00 zł 20% wkład własny, 80% dofinansowanie MON. 

12. Udziału w projekcie ekologiczno-charytatywnym „Zbieram to w szkole" to cenna inicjatywa 

oparta na zasadzie „zbieraj - pomagaj - odbieraj nagrody". 

13. Udział w Ogólnopolskim Konkursie Historycznym „Patria Nostra” i zdobycie przez uczniów 

ZSP Nr 2 I miejsca. 

14. Laureaci Ogólnopolskiego Konkursu dla klas mundurowych organizowany przez IPN 

„Żołnierze w służbie historii”. 

15. Laureaci Ogólnopolskiego Konkursu dla klas mundurowych organizowany przez IPN 

„Policjanci w służbie historii”. 

 Remonty - Przeprowadzono remont przyłącza wodnego na kwotę 2.627,84 zł 
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 Liceum Ogólnokształcące Nr 1 w Jarocinie 

  

W Liceum Ogólnokształcącym Nr 1 uczy się 662 uczniów (161 w 3-letnim liceum,  

501 w 4-letnim liceum). W roku szkolnym 2020/2021 w szkole funkcjonowało 21 oddziałów: 

 I Klasy – 5 oddziałów, 

 II Klasy – 5 oddziałów, 

 III Klasy po gimnazjum – 5 oddziałów, 

 III Klasy po podstawówce – 6 oddziałów. 

 W szkole znajduje się 27 sal lekcyjnych. Ponadto posiadamy dwie sale komputerowe, czytelnie, 

aulę oraz siłownię wraz z salą fitness. Uczniowie korzystają również z pełnowymiarowej sali 

gimnastycznej, małej salki gimnastycznej oraz kompleksu boisk sportowych. Cały obszar szkoły 

objęty jest bezprzewodowym Internetem. Wszystkie sale wyposażone są w nowoczesny sprzęt 

multimedialny oraz białe tablice bezkredowe.  

 W szkole prowadzone są zajęcia dodatkowe takie jak: kółka teatralne, przedmiotowe, kółko 

rysunku technicznego dla uczniów chcących studiować na politechnice, a także zajęcia SKSu. 

 Prowadzone są tzw. koła olimpijskie dla najzdolniejszych uczniów. Wspiera się uczniów 

zdolnych i potrzebujących wsparcia w ramach godzin PP. Wiele zajęć dla maturzystów, odbywa się 

w sobotę, jako zajęcia nieobowiązkowe, mimo to uczestniczy w nich wielu uczniów 

przygotowujących się do matury rozszerzonej. 

 Patronaty i współpraca  

 Obecnie w szkole realizowane są następujące projekty: DKK - Dyskusyjny Klub Książki, DKF - 

Dyskusyjny Klub Filmu. Działają klasy patronackie: Patronat Wydziału Chemii UAM w Poznaniu, 

klasa patronacka Instytutu Historii UAM, Patronat z Uniwersytetem Medycznym im. Karola 

Marcinkowskiego w Poznaniu, Patronat z Politechniką Poznańską oraz klasa patronacka UAM 

Wydziału Filologii Języka Polskiego, Patronat Wydziału Weterynarii UP w Poznaniu. Szkoła bierze 

udział w Wielkopolskiej Superlidze Liceów (j. angielski, matematyka, historia). W ramach 

patronatu realizowany był projekt „Akademia myślącego człowieka”. 

 Ważne wydarzenia w życiu szkoły 

1) Uroczyste odsłonięcie tablicy „Skrusz Kajdany”. 11 czerwca 2021 r. na wniosek Oddziału 

Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi, odsłonięto tablicę upamiętniającą członków 

młodzieżowej organizacji antykomunistycznej „Skrusz Kajdany”, która działała na terenie 

Jarocina w latach 1947-1948. Należeli do niej uczniowie Państwowego Gimnazjum 

im. Tadeusza Kościuszki w Jarocinie. 

2) Gala Powiatu Jarocińskiego 2021. 24 września 2021r. w szkole odbyła się Gala Powiatu 

Jarocińskiego. 
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3) Dzień Edukacji Narodowej. 13 października 2021r. – po rocznej przerwie spowodowanej 

pandemią – licealiści ze swoimi nauczycielami obchodzili Dzień Edukacji Narodowej. Ważnym 

punktem obchodów Dnia Edukacji Narodowej było uroczyste odsłonięcie pamiątkowej tablicy 

w holu głównym, która ufundowana została z okazji 100-lecia liceum. Na tablicy 

upamiętniającej wiele wydarzeń z historii szkoły obok nazwisk wszystkich dyrektorów znaleźć 

można m.in. informacje o kolejnych zjazdach absolwentów, o uroczystościach odnowienia 

matury po 50-ciu latach czy wybudowaniu i oddaniu do użytku sali gimnastycznej. Centralnie 

umieszczony podświetlony napis: „100-lecie 1919-2019” łączy umieszczone na kwadratach 

wydarzenia. Puste: brązowe i szare miejsca będą się wypełniały w kolejnych latach. 

4) Otwarcie eko – pracowni. 9 listopada 2021r. miało miejsce otwarcie eko – pracowni. 

Pracowania wyposażona jest w: mikroskop cyfrowy sprzężony z komputerem, wielofunkcyjny 

przyrząd do pomiarów ekologicznych, z możliwością przenoszenia danych do programów 

symulacyjnych i przetwarzających dane, kamerę termowizyjną z zakresem –20 +450  

z gniazdem USB umożliwiającym podłączenie do komputera, wielofunkcyjny tester, jakości 

powietrza, CO2 TVOC, elektroniczną pomiarową stację meteorologiczną, deszczomierz, ph 

met. 

5)  XI Bieg Niepodległości. 10 listopada 2021r., jak co roku, nauczyciele wychowania fizycznego 

zorganizowali bieg niepodległości. Patronat nad biegiem sprawuje od kilku lat Przewodniczący 

Rady Powiatu Jarocińskiego, a zarazem nauczyciel Jan Szczerbań. Główne uroczystości oraz 

start biegu odbyły się przed pomnikiem ku czci Poległych w Powstaniu Wielkopolskim 

mieszkańców Ziemi Jarocińskiej, znajdującym się przy budynku Starostwa Powiatowego.  

 Remonty i inwestycje 

W roku szkolnym 2020/2021 przeznaczano wiele środków na remonty budynku i sal 

lekcyjnych. Najważniejsze wydatki to: remont łazienek w sali gimnastycznej – łączny koszt 

25.965,32 zł, remont wejścia do pawilonu - koszt 3.690,00 zł, demontaż i montaż lamp ledowych - 

koszt 26.777,10 zł, przegląd monitoringu - koszt 14.391,00 zł, malowanie elewacji pawilonu 

szkolnego – koszt 5.460,00 zł Systematycznie przeprowadza się drobne remonty  

w salach lekcyjnych. Dodatkowo przeprowadza się regularnie konserwację sztucznej nawierzchni 

zewnętrznych boisk sportowych. 

 Srebrna szkoła 

Dzięki wspólnej pracy Dyrekcji oraz Grona Pedagogicznego uzyskano 

98,93% zdawalności z egzaminu maturalnego. Wyniki maturzystów były 

wyższe niż średnie wyniki w województwie oraz kraju. 

Podsumowaniem udanego roku szklonego 2020/2021 było uzyskanie – 

po raz trzeci z rzędu tytułu SREBRNEJ SZKOŁY  

w rankingu prowadzonym przez miesięcznik Perspektywy. 
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 RAPORT O STANIE MIENIA 

 

1. „Eko pracownia edukacyjna w Liceum Ogólnokształcącym Nr 1 im. T. Kościuszki w 

Jarocinie” 

Wartość ogółem przedsięwzięcia wynosiła 61 749,80 zł Na realizację przedsięwzięcia 

pozyskano dofinansowanie w wys. 43 224,86 zł ze środków Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska w Poznaniu w ramach Priorytetu „Edukacja ekologiczna”. 

W ramach dofinansowania zakupiono pomoce dydaktyczne takie jak: 

 mikroskop cyfrowy sprzężony z komputerem, 

 wielofunkcyjny przyrząd do pomiarów ekologicznych, z możliwością przenoszenia 

danych do programów symulacyjnych i przetwarzających dane, 

 kamerę termowizyjną z zakresem –20 +450 z gniazdem USB umożliwiającym 

podłączenie do komputera 

 wielofunkcyjny tester jakości powietrza CO2 TVOC, 

 elektroniczną pomiarową stację meteorologiczną, 

 deszczomierz, 

 ph met. 

 

 Zespół Szkół Przyrodniczo-Biznesowych w Tarcach 

  

 Informacje ogólne 

 

 W skład Zespołu Szkół Przyrodniczo-Biznesowych w Tarcach wchodzą następujące szkoły:  

• technikum, 

• szkoła branżowa I stopnia (bez naboru), 

• liceum ogólnokształcące dla dorosłych, 

• szkoła policealna (stacjonarna i zaoczna), 

• kursy kwalifikacyjne. 

 

Priorytetem szkoły jest takie kształcenie uczniów i słuchaczy, aby byli przygotowani do zawodu 

oraz kontynuowania nauki na kolejnych szczeblach edukacji. Służą temu następujące działania: 

• wybór kierunków kształcenia zgodny z barometrem zawodów,  

• organizacja zajęć dodatkowych, 

• modernizacja budynków, infrastruktury i wyposażenia szkoły, 

• udział w projektach, 

• podwyższanie kwalifikacji przez nauczycieli, 

• organizowanie różnorodnych dodatkowych kursów, pozwalających uczniom i słuchaczom 

zdobyć dodatkowe kwalifikacje w trakcie nauki, 
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• organizacja zajęć dodatkowych, 

• organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

 Uczniowie, słuchacze, oddziały 

Do 15 oddziałów Technikum w Tarcach uczęszcza 441 uczniów – trzy odziały klas I, II i IV  

oraz 6 oddziałów klas III. Średnio 29,33 uczniów w oddziale.  

  W szkołach dla dorosłych kształci się 27 słuchaczy Liceum Ogólnokształcącego dla 

dorosłych w Tarcach, 49 słuchaczy Szkoły Policealnej w Tarcach oraz 27 uczestników 

kwalifikacyjnego kursu zawodowego w zawodzie rolnik. Łącznie 103 słuchaczy. 

 Nauczyciele i pracownicy zespołu 

 W zespole, razem z psychologiem i pedagogiem, zatrudnionych jest 53 nauczycieli (43,78 

etatu). 36 nauczycieli pełnozatrudnionych, 18 – niepełnozatrudnionych. 

Nauczyciele pełnozatrudnieni według stopnia awansu zawodowego: 

 dyplomowani – 15, 

 mianowani – 15, 

 kontraktowi – 5, 

 stażyści – 1.  

Nauczyciele niepełnozatrudnieni według stopnia awansu zawodowego: 

 dyplomowani – 7, 

 mianowani – 4, 

 kontraktowi – 4, 

 stażyści – 1, 

 bez stopnia awansu – 2.  

Pracownicy administracji i obsługi: 9 osób zatrudnionych łącznie na 8,25 etatu  

 administracja – 4 osoby pełnozatrudnione, 

 obsługa – 5 osób, 4 osoby pełnozatrudnione, jedna na 0,25 etatu.  

 Budynki i infrastruktura zespołu 

 Budynek główny Tarce 19 – 14 pracowni,  

 Budynek dodatkowy – Tarce 19 a – 2 pracownie technika reklamy, 1 pracownia technika 

fotografii i multimediów, 1 pracownia opiekuna medycznego) – razem 4 pracownie, 

 Budynek – Tarce 18 (pracownia weterynarii i prosektorium, pracownia architektury 

krajobrazu i agrobiznesu/weterynarii/florysty, pracownia ekologiczna) – łącznie 5 

pracowni, 2 pomieszczenia gospodarcze. W 2020 roku powstała pracownia ekologiczna, 

 Garaż – maszyny i urządzenia do nauczania agrobiznesu,  

 Wielofunkcyjne boisko ze sztuczną nawierzchnią, 

 Boisko trawiaste do piłki nożnej, 

 Siłownia zewnętrzna, 

 Bieżnia ze skocznią w dal, 

 Tereny zielone wokół zespołu wykorzystywane do nauki w zawodzie: technik architektury 

krajobrazu oraz technik agrobiznesu. 
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Zespół współpracuje też z Sołectwem Tarce i Rolniczą Spółdzielnią Produkcyjną „Dobry plon”  

w Hilarowie podczas realizacji praktycznej nauki zawodu.  

 Inwestycje, remonty i zakup wyposażenia w 2021 roku   

 montaż rolety garażowej  16 049,00 zł 

 wymiana drzwi - parter   10 200,00 zł 

 wymiana drzwi – I piętro  22 800,00 zł 

 szpachlowanie ścian – korytarz   4 243,50 zł 

 montaż oświetlenia   4 095,90 zł  

Zakupy: 

 komputer do księgowości  3 099,00 zł 

 szafka do pracowni komputerowej     720,00 zł 

 młotowiertarka  1 007,00 zł 

 rolety do pomieszczeń szkolnych  2 480,00 zł 

 zakup dysków do pracowni reklamy  2 628,00 zł 

 zakup pomocy dydaktycznych do logistyki  1 793,00 zł 

 dyski do serwerowni  1 700,00 zł 

Pozyskanie z Rady Rodziców 2 000,00 zł jako dofinansowanie kosztów montażu rolety przy 

budynku garażowym.  

Pozyskano z projektu 20 laptopów do sali 21  70 602,00 zł 

 Kierunki Kształcenia  

a) Technikum (4 i 5 letnie) kształcące młodzież w zawodzie: 

- technik rolnik,   

- technik logistyk, 

- technik agrobiznesu, 

- technik architektury krajobrazu, 

- technik weterynarii, 

- technik technologii żywności, 

- technik organizacji reklamy/technik reklamy, 

- technik ochrony środowiska, 

- technik fotografii i multimediów. 

b) branżowa szkoła I stopnia (3 lata) przygotowana do kształcenia w zawodach: 

- rolnik, 

- cukiernik, 

- magazynier – logistyk, 

- fotograf, 

Obecnie bez naboru. 

c) szkoła policealna dla dorosłych w zawodzie: 

- florysta (rok), 

- opiekun medyczny (1,5 roku), 

- technik administracji (2 lata), 

- technik BHP (1,5 roku), 
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- opiekunka dziecięca (2 lata), 

- technik masażysta (2 lata), 

d) liceum ogólnokształcące dla dorosłych: 

- po gimnazjum i szkole podstawowej (4 lata), 

- po zasadniczej szkole zawodowej i branżowej szkole I stopnia (3 lata), 

e) kursy kwalifikacyjne: 

- Kurs rolniczy – prowadzenie produkcji rolniczej – 1 rok, 

- Kurs rachunkowości – prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek 

organizacyjnych – 1 rok . 

 Osiągnięcia uczniów  

 4 stycznia 2021 r. – „Wierni do końca. Koleje losów żołnierskich 1918-1921 zapisanych 

w kamieniu”, konkurs o zasięgu ogólnopolskim zorganizowany z inicjatywy Wojewody 

Wielkopolskiego w ramach projektu Semper fidelis Polonia. Komisja konkursowa przyznała 

I miejsce drużynie z Zespołu Szkół Przyrodniczo-Biznesowych im. Jadwigi Dziubińskiej 

w Tarcach. W składzie drużyny znaleźli się: Natalia Tobolska, Natalia Solińska  

i Aleksander Markiewicz, 

 14 lutego 2021 r. – Rejonowy konkurs plastyczny pod hasłem "COVID - 19" – PCK 

w Jarocinie przyznało trzy wyróżnienia uczniom naszej szkoły: Alicji Machowiak, 

Aleksandry Nowaczyk, Maksymiliana Błaszczyka. 

 22 kwietnia 2021 r. w etapie wojewódzkim konkursu "W służbie Niepodległej. Działalność 

ziemian na rzecz państwa i społeczeństwa w dwudziestoleciu międzywojennym". Drużyna 

w składzie: Kinga Kiełbasa, Natalia Tobolska, Paulina Aleksandrowicz i Wojciech Bajaczyk 

została finalistami, 

 28 kwietnia 2021 r. – w projekcie multimedialnym "Poznajemy Tradycje naszego regionu 

Edycja I Tradycje wielkanocne", którego organizatorem był: Samorząd Województwa 

Wielkopolskiego i PBP Książnica Pedagogiczna im. A. Parczewskiego w Kaliszu, Szymon 

Marecki w kategorii szkół ponadpodstawowych zajął III miejsce, 

 7 czerwca 2021 r. – finał ogólnopolskiego konkursu "W służbie Niepodległej. Działalność 

ziemian na rzecz państwa i społeczeństwa w dwudziestoleciu międzywojennym" – drużyna 

w składzie: Kinga Kiełbasa, Natalia Tobolska, Paulina Aleksandrowicz i Wojciech Bajaczyk, 

zajęła III miejsce, 

 Czerwiec 2021 r. – w ogólnopolskim etapie konkursu Poznaj swoje prawa w pracy 

organizowanym przez PIP, Amelia Szymendera jako finalistka reprezentowała 

województwo wielkopolskie, 

 Lipiec 2021 r. – I miejsce w Mistrzostwach Krajowego Zrzeszenia LZS zajęła Julia Stróżyk 

doceniona, jako Sportowiec Roku 2020 przez Powiat Jarociński. 
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 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna, zajęcia dodatkowe  działania opiekuńczo-

wychowawcze:  

 Do Technikum w Tarcach uczęszcza 44 uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi  

(31 z opiniami i 13 z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na: 

niepełnosprawność ruchową z afazją – 4, niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim –  

5, z zespołem Aspergera - 1, słabo słyszących - 4). 

Dla uczniów z opiniami zorganizowane zostały zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dydaktyczno-

wyrównawcze. Dla uczniów z orzeczeniami zorganizowane są zajęcia rewalidacyjne, z logopedą 

i surdopedagogiem. 

 Ponadto szkoła dostosowuje warunki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie 

oraz egzaminu maturalnego zgodnie przepisami regulującymi ich organizacje.    

 Realizowane są także działania zawarte w Programie Profilaktycznym Zespołu mające na celu 

zapobieganie zachowaniom niepożądanym i poprawę zachowania, oraz promocję zdrowego stylu 

życia, w które włączyli się słuchacze szkoły policealnej, którzy przygotowali „Tytki” od św. Mikołaja  

i obdarowali nimi pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Raszewach oraz Domu Pomocy 

Społecznej im. Marii Kaczyńskiej w Kotlinie.  

 Zajęcia dodatkowe  

a) zajęcia dodatkowe i pozalekcyjne prowadzone są w celu przygotowania uczniów do 

egzaminu zawodowego i maturalnego (zdalne nauczanie): 

• technik weterynarii,  

• technik agrobiznesu,  

• technik architektury krajobrazu,  

• technik technologii żywności,  

• technik logistyk,    

• technik masażysta,  

• opiekun medyczny,  

• język polski, 

• język angielski,   

• język niemiecki, 

• matematyka, 

• geografia, 

• biologia, 

 

b) zajęcia okresowe i doraźne prowadzone są przez nauczycieli w celu przygotowania uczniów 

do udziału w konkursach, olimpiadach, imprezach sportowych oraz w celu zdobywania przez 

młodzież dodatkowych kompetencji zawodowych i umiejętności, jak również w celu 

rozwijania zainteresowań: 

• BHP w rolnictwie i architekturze krajobrazu, 

• poszerzenie wiedzy z zakresu rolnictwa, 
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c) prace opiekuńczo-wychowawcze. W ZSP-B w Tarcach uczniowie objęci są opieką psychologa, 

pedagoga i doradcy zawodowego. Prowadzone są obowiązkowe lekcje wychowawcze  

o tematyce promującej zdrowy styl życia, przeciwdziałanie patologiom, tolerancję wobec 

innych, aktywność oraz rozbudzanie ciekawości i przedsiębiorczości. 

d) staże zawodowe. W ramach uczestnictwa w projekcie „Podniesienie jakości kształcenia 

zawodowego w Zespole Szkół Przyrodniczo-Biznesowych w Tarcach” 38 uczniów technikum 

uczestniczyło w stażach zawodowych, których realizacja w znacznym stopniu umożliwiła im 

zaliczenie praktyk zawodowych, zdobycie doświadczenia zawodowego oraz zarobienie 

pieniędzy.  

 Współpraca ZSP-B w Tarcach z uczelniami wyższymi i pracodawcami 

a) współpraca z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu – prelekcje, informowanie 

o kierunkach kształcenia,  

b) Wyższa Szkoła Logistyki – współpraca w zakresie podejmowania wspólnych przedsięwzięć 

o charakterze informacyjnym, promujący, udział w szkoleniach, konferencjach, 

c) Wielkopolskie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt w Tulcach - uczniowie kierunku 

weterynarii uczestniczą w badaniach laboratoryjnych, mających na celu praktyczne 

przygotowanie do egzaminu zawodowego, 

d) „Czas zawodowców BIS” Politechnika Poznańska, 

e) współpraca z firmami: 

- firmą Neorol Sp. z o.o. z siedzibą w Chrzanie – tematyczne szkolenia dotyczące 

żywienia zwierząt dla uczniów weterynarii i agrobiznesu, 

- firmą Agromarket w Jaryszkach – szkolenia z obsługi ciągników i maszyn dla 

uczniów agrobiznesu, 

- firmą Lira – szkolenia dotyczące żywienia zwierząt dla technikum weterynarii 

i agrobiznesu jak również układanie dawek pokarmowych w programie 

WinPasze, 

- firmą Raben – warsztaty dla młodzieży o kierunku logistyki, które mają 

przybliżyć specyfikę firm spedycyjnych. 

f) udział uczniów w pokazach i wycieczkach tematycznych został zawieszony ze względu na 

warunki epidemiologiczne, 

g) działanie Stowarzyszenia EUREKA przy Zespole Szkół Przyrodniczo-Biznesowych w Tarcach.  

 Cykliczne konkursy o zasięgu regionalnym 

  „Cuda natury” – konkurs recytatorski, 

 „Mój wymarzony ogród” – konkurs związany z architekturą krajobrazu, 

 „Moja ulubiona książka” – regionalny Konkurs na Plakat Promujący”, 

 „Cztery Pory Roku” – konkurs fotograficzny.  
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 Zespół Szkół Specjalnych w Jarocinie  

 

Zespół Szkół Specjalnych w Jarocinie jest szkołą Powiatu Jarocińskiego, skupiającą największą 

liczbę uczniów z niepełnosprawnością intelektualną od lekkiej po głęboką oraz  

z niepełnosprawnościami sprzężonymi. 

Uczniowie pobierają naukę w systemie klasowo – lekcyjnym, z wyjątkiem uczniów  

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, którzy uczęszczają do zespołów 

rewalidacyjno – wychowawczych. 

 

Głównym założeniem szkoły jest wspieranie wszechstronnego rozwoju ucznia poprzez realizację 

zadań w zakresie: 

 nauczania, jako integralnego traktowania wiadomości przedmiotowych dla lepszego 

rozumienia świata, ludzi i siebie, 

 kształcenia umiejętności w celu zastosowania zdobytej wiedzy w praktyce, 

 wychowania, czyli tworzenia środowiska wszechstronnego rozwoju osobowego  

i wspierania działań wychowawczych rodziców. 

Praca na lekcjach jest zindywidualizowana. Każdy uczeń realizuje indywidualny program 

edukacyjno – terapeutyczny dostosowany do możliwości psychofizycznych opracowany na 

podstawie wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania. 

Uczniowi w szkole udzielana jest pomoc psychologiczno – pedagogiczna polegająca na 

rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 

rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych, wynikających z jego 

niepełnosprawności.  

Dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim uczestniczą w zajęciach 

rewalidacyjno – wychowawczych, podczas których usprawniane są najbardziej zaburzone funkcje  

i pogłębiana jest umiejętność nawiązywania kontaktu z otoczeniem. 

W ramach zajęć wczesnego wspomagania rozwoju pobudzany jest rozwój psychoruchowy  

i społeczny oraz udzielana jest pomoc i wsparcie rodzinie.  

 Oddziały 

- Szkoła Podstawowa Specjalna im. UNICEF w Jarocinie - 17 oddziałów – 102 uczniów, 

- Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy im. UNICEF w Jarocinie - 9 oddziałów – 49 
uczniów, 

- Zespół Rewalidacyjno-Wychowawczy - 3 oddziały – 12 uczestników oraz indywidualne 
zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze - 6 uczestników,  

- Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka - 1 oddział - 65 dzieci. 
 

NAZWA SZKOŁY RODZAJ WIEK UCZNIÓW LICZBA ODDZIAŁÓW 

SZKOŁA  
PODSTAWOWA 
SPECJALNA  
IM. UNICEF 
 

Wczesne wspomaganie rozwoju 
dziecka 

Od urodzenia do 
momentu podjęcia nauki 
w szkole 

65 dzieci  

Zespoły rewalidacyjno – 
wychowawcze dla uczniów 

Od 3 roku do 25 roku życia 3 oddziały 
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 Baza szkoły 

 

 19 sal lekcyjnych,  

 1 pracownia komputerową, 

 4 sale do zajęć rewalidacyjnych,  

 4 gabinety logopedyczny,  

 2 sale wczesnego wspomagania 

 3 sale do zajęć rewalidacyjno - wychowawczych,  

 1 sala do zajęć polisensorycznych – doświadczania świata, 

 2 sale integracji sensorycznej, 

 1 sala stymulacji bazalnej, 

 1 gabinet pedagoga i psychologa,  

 2 sale gimnastyczne, 

 teren zielony z niepełnowymiarowym boiskiem tartanowym wraz z kręgielnią oraz ścieżką 

sensoryczną, 

 biblioteka,  

 harcówka,  

 pracownia krawiecka, 

 3 kuchnie, 

 2 przestronne sale świetlicy szkolnej, 

 stołówka. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

z niepełnosprawnością 
intelektualną w stopniu głębokim 

Indywidualne zajęcia rewalidacyjno 
– wychowawcze  

Od 3 roku do 25 roku życia 6 uczestników 

Dla uczniów  
z niepełnosprawnością 
intelektualną w stopniu lekkim 

Od 7 roku życia do 
ukończenia szkoły 

5 oddziałów w tym 2  dla 
uczniów  
z niepełnosprawnościami 
sprzężonymi 

Dla uczniów  
z niepełnosprawnością 
intelektualną w stopniu 
umiarkowanym lub znacznym 

Od 7 roku życia do 
ukończenia szkoły, nie 
dłużej niż do 20 roku życia 

12 oddziałów w tym:  
7 oddziałów dla uczniów  
z niepełnosprawnościami 
sprzężonymi  

SZKOŁA 
SPECJALNA 
PRZYSPOSABIAJ
ĄCA  
DO PRACY IM. 
UNICEF 

Dla uczniów  
z niepełnosprawnością 
intelektualną w stopniu 
umiarkowanym 
 lub znacznym oraz z 
niepełnosprawnościami 
sprzężonymi 

Od ukończenia szkoły 
podstawowej do 
ukończenia szkoły lub 24. 
roku życia 

9 oddziałów w tym:  
5 dla uczniów z 
niepełnosprawnościami 
sprzężonymi 
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 Praktyki wspomagane 

Uczniowie szkoły przysposabiającej do pracy realizują praktyki wspomagane np. w ZAZ Koźmin 

Wlkp., w warsztacie stolarskim - Studio Elementów Toczonych i Usług Stolarskich w Jarocinie oraz  

w pracowni stolarskiej i krawieckiej Zespołu Szkół Specjalnych w Jarocinie. 

 

 Absolwenci 

- Szkoła Podstawowa Specjalna im. UNICEF w Jarocinie - 18  

- Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy im. UNICEF w Jarocinie - 2  

 

  Remonty 

W 2021 r. w ramach usług remontowych poniesiono wydatki na kwotę 15.176,59 zł, w tym na: 

- wymianę podgrzewacza ciepłej wody użytkowej w kotłowni budynku (awaria na skutek 

korozji) – 7.011,00 zł, 

- konserwację dźwigu osobowego – 4.132,80 zł, 

- wyrównanie i utwardzenie nawierzchni kostką brukową – 1.353,00 zł, 

- konserwację klimatyzatorów – 1.180,80 zł, 

- konserwację kotłów gazowych – 989,99 zł  

- naprawę drzwi ppoż. – 369,00 zł 

- naprawę sprzętu komputerowego – 140,00 zł 

 

 Zajęcia pozalekcyjne 

 Specjalistyczne i uwzględniające potrzeby uczniów - rewalidacyjne: rewalidacja 

indywidualna, rewalidacyjne z zajęciami rozwijającymi umiejętności społeczne w tym 

komunikacją alternatywną, rewalidacja indywidualna z komunikacją alternatywną, 

orientacja w przestrzeni i poruszaniu się, korygowanie wad mowy, korekcja wad postawy, 

integracja sensorycznej, stymulacja bazalna. 

 Rozwijające zainteresowania i uzdolnienia: ZHP, SKKT, Szkolny Klub Europejski, Szkolna 

Kasa Oszczędności, koło teatralne „Tacy Sami”, Kółko taneczne, Sekcja Olimpiad 

Specjalnych, klub szkół UNICEF, klub „Uroda”, Gazeta szkolna ”Tacy Sami”, Zajęcia 

stymulujące umiejętności społeczne, Zajęcia stymulujące aktywność osobistą i społeczną, 

Zajęcia stymulujące aktywność i kreatywność, koła przedmiotowe: humanistyczne, 

matematyczno – przyrodnicze. 

 Zajęcia wspierające rozwój małych dzieci: 

– ruchowe z wykorzystaniem metod W. Sherborne, M. i Ch. Knillów, zabaw 

aktywizujących i integrujących z wykorzystaniem chusty animacyjnej Klanza, 

– metoda dobrego startu, 

– arteterapeutyczne. 
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 Działania innowacyjne 

 Szkolny Inkubator Przedsiębiorczości. 

 Zakodowane kompetencje kluczowe. 

 Żyję zdrowo i sportowo- planowanie aktywności ruchowej dla uczniów ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi. 

 Moja przyszłość zależy ode mnie. 

 Kinesiotaping medyczny w logopedii. 

 Ja wśród innych – bajkoterapia. 

 Śniadania czwartkowe – przerwa z klasą. 

 Przerwa na książkę. 

 

 Osiągnięcia 

Osiągnięcia uczniów w konkursach pozaszkolnych (międzyszkolnych, wojewódzkich, 

ogólnopolskich): 

 XI Konkurs Wojewódzki „Dzień Bezpiecznego Internetu” - I miejsce, 

 Ogólnopolski konkurs: „Dziś oszczędzam w SKO jutro w Banku Spółdzielczym” – Spółdzielcza 

Grupa Bankowa w Jarocinie - uczniowie ZSS Jarocin - laureatem konkursu, 

 III Konkurs Wiedzy Patriotycznej „Prezentacje o bohaterach powstania warszawskiego –  

II miejsce, 

 V Międzyszkolny Konkurs Wiedzy Olimpijskiej - I miejsce: drużyna ZSS w Jarocinie, 

• I Międzyszkolny Turniej Unihokeja w Jarocinie - I miejsce, 

• Mistrzostwa Szkoły w Kolarstwie na Rowerach Trójkołowych - Olimpiady Specjalne – 

Zawody Regionalne Wielkopolskie udział 25 uczniów ZSS w Jarocinie,  

 Gminny konkurs ekologiczny „Dziś rymujemy, bo odpady segregujemy” w kategorii klas IV - 

III miejsce w kategorii klas VI - I miejsce, 

• IV Międzyszkolny Konkurs Pieśni Patriotycznej "Legiony to żołnierska nuta" I i II miejsce, 

 Miting Lekkoatletyczny Olimpiad Specjalnych - Oddział Regionalny Olimpiad Specjalnych 

Wielkopolskie Konin – I miejsce ( 6 uczestników), II miejsce ( 5 uczestników), III miejsce 

 (3 uczestników), 

 VI Regionalny Dzień Młodego Sportowca Olimpiad Specjalnych - Olimpiady Specjalne 

Wielkopolskie Konin (zawody bez kwalifikacji miejsc), 

 VII Regionalny Dzień Młodego Sportowca Olimpiad Specjalnych - Olimpiady Specjalne 

Wielkopolskie Konin (zawody bez kwalifikacji miejsc), 

 XXIX Ogólnopolski Rajd Granica 2021 w Szklarskiej Porębie 28 w Szklarskiej Porębie –

Chorągiew Dolnośląska ZHP – I miejsce w kategorii Nieprzetartego Szlaku - reprezentacja 

drużyny 56 WDH NS „Jagódki”. 

 

Udział uczniów w projektach, akcjach m.in.: 

 Projekt e Twinning „Szkolna spiżarnia”, 

 Projekt e Twinning „Kartki dla Polski”, 
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 Projekt „Lekcja Enter” (CDN Razem Lepiej), 

 Akcja „Moc Prezentów UNICEF”, 

 Akcja „Dzieci Sieci - Plik i Folder na tropie internetowych kłopotów", 

 Akcja „Szkoła pamięta – zapal znicz pamięci”, 

 Akcja „Szkoła do HYMNU”, 

 Projekt „Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci”, 

 Ogólnopolski Program Edukacyjny „Kokosza, grosz do grosza”, 

 Ogólnopolski projekt „BohaterON”. 

 

Akcje na rzecz środowiska lokalnego: 

Marsz dla autyzmu „Autyzm – poznać, zrozumieć, pomóc” - wydarzenia w ramach akcji 

„Światowego dnia świadomości autyzmu”. Organizowany jest corocznie przez ZSS w Jarocinie.  

W przemarszu ulicami miasta solidaryzującym się z osobami z autyzmem uczestniczą uczniowie 

ZSS z Jarocina, nauczyciele, rodzice uczniów. Do akcji przyłączają się przedstawiciele władz 

lokalnych oraz szkoły, przedszkola gminy i powiatu jarocińskiego.  

Bajkowe spotkania autorskie z Reginą Gruchalską pt. „Ptaszenie”- R. Gruchalska (ZSS Jarocin)  

w: przedszkole ,,Marcinek’’ w Jarocinie, przedszkole ,,Bajeczka” w Jarocinie, Publiczne Przedszkole  

w Żerkowie, uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 5 w Jarocinie. 

 

Aktywna tablica  

Jednostka otrzymała wsparcie finansowe w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej 

infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-

komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica” celem wyposażenia szkoły w nowoczesne 

pomoce dydaktyczne. 

Wartość zadania (przy uwzględnieniu wkładu własnego) wyniosła 43.750,00 zł, z czego: 

- wsparcie finansowe – 35.000,00 zł, 

- wkład własny – 8.750,00 zł, 

Powyższe środki finansowe zostały wydatkowane na zakup: 

- laptopów (5 szt.) – 21.000,00 zł, 

- programów multimedialnych z obszarów: logopedii, autyzmu, percepcji wzrokowej, 

percepcji słuchowej, ortografii, trudności w pisaniu, polonistycznych, matematycznych, 

rozwijania kompetencji społeczno-emocjonalnych, itp. – 22.750,00 zł. 

 

Laboratoria przyszłości 

W ramach programu Laboratoria Przyszłości szkoła otrzymała wsparcie finansowe  

w wysokości 60.000,00 zł na zakup wyposażenia technicznego potrzebnego w kształtowaniu 

i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego 

myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, 

technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy 

zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie  
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w życiu codziennym. 

Laboratoria przyszłości to nowoczesny sprzęt, który uatrakcyjnia zajęcia szkolne  

i pozwala uczniom rozwijać swoje zainteresowania nie tylko na lekcjach techniki i w ramach 

innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, lecz także w ramach zajęć pozalekcyjnych, kół 

zainteresowań i innych form rozwijania umiejętności. Celem programu jest budowanie 

kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. 

Otrzymane wsparcie finansowe wydatkowano w kwocie 60.000,00 zł na zakup pomocy 

dydaktycznych oraz wyposażenia niezbędnych do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci  

i młodzieży, w tym m.in.: 

- drukarka 3D wraz z akcesoriami, zestaw filamentów i laptop – 19.885,40 zł, 

- 4 roboty edukacyjne – 5.474,80 zł, 

- zestaw edukacyjny Arduino do programowania – 499,90 zł, 

- sprzęt fotograficzny wraz z oprogramowaniem (kamera przenośna cyfrowa, aparat 

fotograficzny, oświetlenie do realizacji nagrań, mikrofon kierunkowy z akcesoriami, statyw, 

mikroport, gimbal, itp.) – 7.828,70 zł, 

- pomoce dydaktyczne stanowiące wyposażenie pracowni kuchennej: sprzęt AGD (lodówki, 

kuchenka elektryczna, stolnice, zestawy garnków, blender, robot wielofunkcyjny, opiekacz 

oraz inne akcesoria kuchenne) – 11.602,50 zł, 

- pomoce dydaktyczne stanowiące wyposażenie pracowni technicznej: stoły warsztatowe, 

imadła, wiertarki, wypalarki, stacja lutownicza, młotki, obcęgi, szczypce, pistolety do kleju, 

zestawy śrubokrętów, zdzieraków, itp. – 7.540,40 zł, 

- szafy i regały do pracowni – 6.498,00 zł, 

- laminator biurowy – 670,30 zł 

 

 Program Kompleksowego Wsparcia dla Rodzin „Za życiem“ 

Przydzieloną dotację na rok 2021 w wysokości 127.400 zł (V transza w ramach programu 

kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”) wykorzystano w kwocie 127.396,06 zł. Pozostała 

kwota w wysokości 3,94 zł została zwrócona zgodnie z zapisem Porozumienia. 

W roku 2021 zrealizowano łącznie 1830 godzin zajęć specjalistycznych (wymagana liczba 

godzin wynikająca z zapisów Porozumienia 1820 + 10 godzin wygospodarowano w ramach 

otrzymanej kwoty).  

W roku 2021 z programu skorzystało 62 dzieci z różnymi wadami i dysfunkcjami. Wszyscy 

rodzice, którzy zgłosili potrzebę uzyskania wsparcia, otrzymali je. 

Obowiązkowe godziny wynikające z Porozumienia rozdysponowano zgodnie z potrzebami: 

- rehabilitacja/fizjoterapia – 1080 godzin + dodatkowo 10 godzin, na które 

wygospodarowano kwotę w ramach otrzymanej dotacji (największe zapotrzebowanie na 

ten rodzaj wsparcia), 

- stymulowanie rozwoju dziecka – 280 godzin (zajęcia o szerokim spektrum oddziaływania),  

- stymulacja polisensoryczna – 40 godzin,  

- terapia logopedyczna – 320 godzin, 

- terapia neurologopedyczna – 100 godzin. 
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Realizacja godzin została udokumentowana w dziennikach zajęć, które zostały stworzone 

przez koordynatora ww. działania na potrzeby realizacji programu. Dokumentacja zadania zawiera 

także m.in. wykaz dzieci, którym udzielono wsparcie, wykaz specjalistów wraz z rodzajem 

udzielanego wsparcia i ilością realizowanych godzin, wnioski rodziców/ diagnozy/ opinie/ 

orzeczenia, w oparciu o które udzielono pomocy, ocenę efektywności prowadzonych działań, 

wnioski do dalszej pracy.  

Zajęcia specjalistyczne prowadzone były w oparciu o indywidualne programy/plany pracy, 

które określały działania mające na celu wyrównywanie i kompensowanie dysharmonii 

rozwojowych oraz wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju. Stworzone plany 

pracy były modyfikowane według potrzeb i dostosowywane do aktualnej kondycji psychicznej 

i emocjonalnej dzieci. 

W procesie terapii stosowane były różnorodne metody pracy, np. integracji sensorycznej, 

praca na odruchach wg Masgutovej i odruchowej lokomocji wg Vojty, wykorzystywanie 

elementów arteterapii i sensoplastyki, metoda zabawowa z wykorzystaniem materiałów 

nieustrukturyzowanych i działań praktycznych, metoda Knillów, elementy ruchu rozwijającego 

Weroniki Sherborn’e, terapia ręki i inne.  

Dzieci ćwiczyły percepcję wzrokową i koordynację wzrokowo-ruchową. Rozwijały motorykę 

małą, szczególnie w zakresie regulacji napięcia mięśniowego i zdolności chwytno-

manipulacyjnych. Doskonalono orientację w schemacie własnego ciała oraz w przestrzeni. 

Stymulowano także percepcję słuchową i rozwój mowy. Ważnym elementem działań było także 

rozwijanie funkcji poznawczych. Dzieci badały i eksplorowały otoczenie poprzez ruch, dotykanie, 

manipulowanie, oglądanie, wąchanie, słuchanie, naśladowanie. Doświadczenia te wpłynęły  

na zdobycie oraz utrwalanie wiedzy i umiejętności, dzięki którym dziecko lepiej funkcjonuje  

w środowisku i lepiej się rozwija. Większość dzieci była rehabilitowana z wykorzystaniem 

nowoczesnego sprzętu rehabilitacyjnego. Każdy ze specjalistów, po zakończeniu realizacji ilości 

przydzielonych godzin, dokonał oceny efektywności prowadzonego wsparcia oraz sprecyzował 

wnioski do dalszej pracy. 

Istotnym elementem prowadzonego przedsięwzięcia był dialog i współpraca z rodzicami. 

Udzielano im instruktażu, porad oraz konsultacji w zakresie pracy z dzieckiem w domu. Wsparcie 

specjalistyczne dotyczyło także modelowania oddziaływań, w tym pomocy w radzeniu sobie  

z emocjami oraz w budowaniu realistycznych oczekiwań w stosunku do rozwoju dziecka, zgodnego 

z jego możliwościami. Rodzaj udzielanego wsparcia został odnotowany w dziennikach zajęć.  

W wyniku podejmowanych działań (podobnie jak w latach ubiegłych) osiągnięto m.in. 

następujące efekty wśród dzieci, które wpłynęły na jakość ich życia: 

- w obszarze komunikacji nastąpiła poprawa w zakresie rozumienia mowy i komunikowania 

się, w tym w obszarze kompetencji interpersonalnych pojawiła się radość z osiągniętego 

sukcesu i wiara we własne możliwości; 

- w obszarze motoryki dużej obserwuje się zwiększenie koordynacji wzrokowo-ruchowej, 

poprawę płynności ruchów, zwiększenie świadomości własnego ciała i równowagi; 

- w obszarze motoryki małej zdecydowanej poprawie uległy zdolności chwytno-

manipulacyjne, co w dalszej perspektywie ma szansę wpłynąć na prawidłowy chwyt 

narzędzia pisarskiego i czynności grafomotoryczne;  
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- w obszarze aktywności obserwuje się zwiększenie inicjatywy w sytuacji zabawowej  

i  zadaniowej, lepsze rozumienie związków przyczynowo – skutkowych i kontekstu sytuacji 

społecznej, lepsze radzenie sobie z emocjami i komunikowanie swoich potrzeb; 

- w obszarze procesów poznawczych zauważalny jest rozwój sprawności umysłowej; 

obserwuje się poprawę w zakresie obserwacji, spostrzegania, zapamiętywania, 

wyszukiwania, porównywania oraz klasyfikowania; wzrosło powodzenie w pokonywaniu 

trudności, choć nadal należy aktywizować myślenie, ćwiczyć uwagę i koncentrację. 

W wyniku podejmowanych działań osiągnięto następujące efekty wśród rodziców, które 

wpłynęły na jakość życia rodziny: 

- wzmocnienie więzi między wszystkimi członkami rodziny; 

- wyrobienie cierpliwości i wspólne pokonywanie trudności; 

- rozumienie sytuacji trudnej oraz docenienie mocnych i słabych stron dziecka; 

- wzmocnienie wiary we własne siły i rozwijanie motywacji do działania. 

Prowadzone wsparcie zostało bardzo wysoko ocenione przez wszystkie podmioty. Działania 

prowadzone przez specjalistów (znacząca pomoc finansowa i specjalistyczna) oraz ich osobiste 

zaangażowanie w realizację zaplanowanych celów przyczyniło się do harmonijnego i efektywnego 

zaangażowania dzieci i ich rodzin w proces terapeutyczny, co przyniosło wymierne efekty. 

 

 

 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna  

w Jarocinie 

 

PPP w Jarocinie jest specjalistyczną placówką świadczącą usługi psychologiczne, pedagogiczne 

i logopedyczne dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom.  

Zakres usług obejmuje działalność diagnostyczną, terapeutyczną, interwencyjną, 

psychoedukacyjną i profilaktyczną. Terenem działania poradni jest powiat jarociński.  

Poradnia udziela pomocy dzieciom i młodzieży od narodzin do ukończenia edukacji na poziomie 

szkoły ponadpodstawowej.  

Placówka dysponuje 12 gabinetami do diagnozy i terapii specjalistycznej. Jest dość dobrze 

wyposażona w metody i pomoce badawczo-terapeutyczne. Z powodu braku sali do zajęć 

grupowych wszystkie prowadzone treningi/spotkania odbywały się poza siedzibą instytucji. 

W Poradni działają zespoły orzekające wydające orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla 

dzieci i uczniów niepełnosprawnych ruchowo, intelektualnie, z autyzmem i zespołem Aspergera, 

słabowidzących i niewidzących, słabosłyszących i niesłyszących, niepełnosprawnością sprzężoną 

oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym i niedostosowanych społecznie, a także 

orzeczenia o potrzebie indywidualnego przygotowania do nauki szkolnej, indywidualnego 

nauczania, zajęć rewalidacyjno - wychowawczych i opinie o potrzebie wczesnego wspomagania 

rozwoju dzieci. W poradni działają także zmienne zespoły badawcze i stałe zespoły zadaniowe 

(psychologów, pedagogów i logopedów). 
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W czasie minionego roku placówka nieprzerwanie pracowała w trybie stacjonarnym  

i w bezpośrednim kontakcie z klientami. 

 

 Zakupy i usługi 

Główną część wydatków w roku budżetowym 2021 stanowiło przygotowanie placówki 

do ewentualnej konieczności pracy zdalnej i poprawy bezpieczeństwa danych osobowych. 

W związku z powyższym zakupiono sprzęt i oprogramowanie komputerowe o łącznej wartości 

19.116 zł. Założono też nawą i lepiej chronioną służbową pocztę mailową dla sekretariatu 

i poszczególnych pracowników. 

 

 Remonty 

 Wykonanie podłogi z paneli LVT – gabinet logopedyczny - 1.850 zł, 

 Malowanie gabinetu Nr 1 -  1.845 zł, 

 Malowanie sufitów w holu i korytarzu poradni - 2.952 zł, 

 Usługa tapicerska -  820 zł. 

 

 Realizacja zadań w liczbach 

Diagnoza: 

W roku szkolnym 2020/2021 wykonano:            

 Badania logopedyczne – 256,  

 Badania psychologiczne – 782,  

 Badania pedagogiczne – 713,            

 Badania przesiewowe logopedyczne – 153, 

 Badania przesiewowe pedagogiczne - 7, 

 Badania przesiewowe programem Słyszę -  4, 

 Badania przesiewowe programem SAT II - 14, 

 Badania zawodowe -  18,  

 Badania pod kątem problemów wychowawczych – 81,    

 

W ciągu w/w roku szkolnego wydano 347 różnych opinii wspierających dla dzieci i młodzieży, 

większość z nich - jednocześnie w 2 sprawach.  Najczęściej łączenie spraw dotyczyło objęcia 

dziecka/ucznia pomocą psychologiczno – pedagogiczną i  dostosowania wymagań edukacyjnych 

do jego  indywidualnych możliwości psychofizycznych. 

 

Pomoc bezpośrednia udzielona uczniom:  

 terapia pedagogiczna -  76,   

 terapia EEG Biofeedback – 4,  

 terapia logopedyczna – 108,  

 terapia psychologiczna i psychoterapia – 109, 
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 zajęcia psychoedukacyjne -  21,     

 porady bez badań dla uczniów -  57, 

 

Pomoc bezpośrednia udzielana nauczycielom, rodzicom i wychowawcom: 

 warsztaty -  3,              

 terapia rodzin -  12,  

 coaching dla rodziców -  5,                             

 konsultacje i porady - 1831, 

 udział w zespołach ds. IPET -  4, 

 Liczne posty i linki na FB poradni,                             

Inne formy:   

 interwencje kryzysowe:  - 27,  

 mediacje -1 sprawa/3 spotkania.   

Praca Zespołów Orzekających 

W roku szkolnym 2020 /2021odbyło się 295 posiedzeń Zespołów Orzekających wydano ogółem  

36 opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz 259 orzeczeń, w tym: 

1. o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na:    

 niepełnosprawność ruchowa i afazja – 22,  

 niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim – 56, 

 niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym – 11, 

 niepełnosprawność sprzężoną – 35,   

 niedostosowanie społeczne – 56, 

 zagrożenie niedostosowaniem społecznym -  7, 

 autyzm i Zespół Aspergera – 22, 

 słabe widzenie -  5, 

 brak widzenia – 1, 

 słabe słyszenie – 12, 

 brak słyszenia – 1. 

  

2. o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych – 4, 

3. o potrzebie indywidualnego nauczania – 34. 

 

 Współpraca z instytucjami i placówkami oświatowymi oraz poza oświatowymi 

W minionym roku Poradnia współpracowała z: 

 przedszkolami, szkołami wszystkich etapów edukacyjnych należącymi do Powiatu 

Jarocińskiego (szkoły publiczne i niepubliczne), 

 Sądem Rodzinnym w Jarocinie, 

 Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej, 

 Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, 

 Stowarzyszeniami, fundacjami i organizacjami pozarządowymi, 
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 Zespołem Interdyscyplinarnym ds. przemocy w gminie Jarocin, 

 Gminną Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

 Wydziałem Edukacji i Spraw Społecznych w Starostwie Powiatowym,  

 Wielkopolskim Zespołem Placówek Wychowawczych w Cerkwicy, 

 Domem Wsparcia Dziecka i Rodziny ”Domostwo” w Górze, 

 Powiatowym Zespołem ds. Orzekania o Niepełnosprawności, 

 Gazetą Jarocińską,  

 Zespołami Wczesnego Wspomagania na terenie P-la Nr 5 i ZSS, 

 Miejsko–gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Jarocinie – Centrum Usług 

Społecznych w Jarocinie, 

 Uczelniami wyższymi, 

 Polskim Towarzystwem Psychologicznym. 

Formy współpracy: 

 porady i konsultacje, 

 obserwacje dziecka na terenie szkół, 

 badania diagnostyczne, 

 badania przesiewowe, 

 stałe dyżury psychologa w LO Nr 1 i ZSP Nr 1, 

 wymiana doświadczeń, 

 interwencje kryzysowe, 

 współpartnerstwo w programie Szkoła Ćwiczeń (realizator – Zespół Szkół Nr 4 

w Jarocinie), 

 publikowanie materiałów informacyjnych w GJ dotyczących wychowania i edukacji  

dzieci i młodzieży, 

 prowadzenie rubryki „O Matko” w GJ z poradami dla rodziców, 

 konsultowanie zajęć specjalistycznych w ramach Zespołów Wczesnego Wspomagania 

Rozwoju Dziecka, 

 konsultacje z kuratorami sądowymi, asystentami rodzin i rodzicami zastępczymi, 

 praktyki studenckie. 

    

Ponadto w ramach współpracy pracownicy Poradni: 

 prowadzili:  

 Konsultacje i badania diagnostyczne na potrzeby Powiatowego Zespołu ds. Orzekania  

o Niepełnosprawności, 

 Konsultacje i badania diagnostyczne na potrzeby rządowego programu „Za życiem”, 

 Prace w ramach Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy  

w rodzinie oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

 Konsultacje na potrzeby projektu realizowanego przez spółkę Joe Windy w ramach 

Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 „Design dla Przedsiębiorców” 

Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Departamentu Usług Proinnowacyjnych, 

dotyczącego opracowania specjalistycznej zabawki dydaktycznej wspomagającej rozwój 

dzieci słabowidzących i niewidomych, 
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 Badania normalizacyjne narzędzi psychologicznych Leiter -3 Raven- 2, ABAS- 3 – projekt 

realizowany przez Pracownię Testów Psychologicznych w Warszawie, 

 Prace w ramach projektu badawczego realizowanego przez Instytut Psychologii 

Uniwersytetu Jagiellońskiego pt. „Rozwój kompetencji Pragmatycznej w okresie 

wczesnego dzieciństwa”, mającego na celu opracowanie polskiej wersji kwestionariusza 

do pomiaru kompetencji pragmatycznej dzieci między 18 a 47 miesiącem życia LUI, 

 

współprowadzili:  

 Debatę on -  line poświęconą hejtowi w Internecie i w realu (z Biblioteką Miasta i Gminy 

Jarocin), 

 zajęcia otwarte dla młodzieży licealnej pt. „Cyberprzemoc wśród młodzieży” (z Komendą 

Powiatową Policji w Jarocinie), 

 

współorganizowali i koordynowali: 

 warsztaty antydyskryminacyjne dla pedagogów i nauczycieli z powiatu jarocińskiego 

prowadzonych przez przedstawicieli fundacji Bardzo Młoda Kultura Wielkopolska  

z Poznania i Centrum Praktyk Edukacyjnych w Poznaniu, 

 zajęcia  w ramach projektu Szkoła Ćwiczeń. 

 

 

 Projekty oświatowe zrealizowane ze środków Unii 

Europejskiej 

 

W 2021 roku Wydział Oświaty i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Jarocinie 

realizował następujące projekty: Podniesienie jakości kształcenia w Zespole Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Jarocinie, Podniesienie jakości kształcenia w Zespole Szkól 

Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Jarocinie, Podniesienie jakości kształcenia w Zespole Szkół 

Przyrodniczo - Biznesowych w Tarcach w ramach 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 oraz Wsparcie kształcenia 

zdalnego w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Jarocinie, Wsparcie kształcenia zdalnego  

w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Jarocinie, Wsparcie kształcenia zdalnego w Zespole 

Szkół Przyrodniczo - Biznesowych w Tarcach w ramach 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 oraz tryb nadzwyczajny 

w zakresie epidemii COVID-19. 
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PODDZIAŁANIE 8.3.1.  

Powiat Jarociński w ramach poddziałania 8.3.1 – tryb konkursowy łącznie pozyskał 

4.553.025,19 zł dofinansowania na realizację trzech projektów: 

1. „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1  

w Jarocinie”  

Całkowita wartość projektu: 2.075.763,59 zł - Wartość dofinansowania: 1.868.187,23 zł 

Okres realizacji: 01 czerwca 2019 r. do 29 grudnia 2021 r. 

2. „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2  

w Jarocinie”  

Całkowita wartość projektu: 2.027.176,48 zł -   Wartość dofinansowania: 1.824.458,83 zł 

Okres realizacji: 01 czerwca 2019 r. do 29 grudnia 2021 r. 

3.  „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Przyrodniczo-Biznesowych  

w Tarcach”  

Całkowita wartość projektu: 955.979,13 zł -   Wartość dofinansowania: 860.379,13 zł 

Okres realizacji: 01 czerwca 2019 r. do 29 grudnia 2021 r. 

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). 

PROJEKT „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych  

Nr 1 w Jarocinie” - zrealizowano poniższe zadania w ramach organizacji staży zawodowych: 

 Zadanie 1. Podniesienie kompetencji i umiejętności zawodowych uczniów technikum  

Nr 1 z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Jarocinie – organizacja staży - łącznie 78 

osób: 

1. Stypendium stażowe 150h – 114.000,00 zł, 

2. Koszty związane z odbywaniem staży zawodowych: koszty dojazdu – 1.170,00 zł, 

3. Koszty związane z odbywaniem staży zawodowych: odzież robocza – 8.100,00 zł, 

4. Koszty związane z odbywaniem staży zawodowych: materiały zużywalne – 

 27.877,92 zł. 

 

PROJEKT „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych  

Nr 2 w Jarocinie” - zrealizowano poniższe zadania w ramach organizacji staży zawodowych: 

 Zadanie 1. Podniesienie kompetencji i umiejętności zawodowych uczniów Technikum Nr 2  

z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Jarocinie – organizacja staży - łącznie 98 osób. 

1. Stypendium stażowe 150h – 147.000,00 zł, 

2. Koszty związane z odbywaniem staży zawodowych: koszty dojazdu – 2.151,50 zł, 

3. Koszty związane z odbywaniem staży zawodowych: odzież robocza – 10.698,40 zł, 
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4. Koszty związane z odbywaniem staży zawodowych: materiały zużywalne –  

39.421,00 zł. 

 

PROJEKT „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Przyrodniczo-

Biznesowych w Tarcach” - zrealizowano poniższe zadania w ramach organizacji staży zawodowych:  

 

 Zadanie 1. Podniesienie kompetencji i umiejętności zawodowych uczniów Technikum  

z Zespołu Szkół Przyrodniczo – Biznesowych W Tarcach – Organizacja Staży - łącznie 35 

Osób. 

1. Stypendium za udział w stażu zawodowym – 150h stażu – 52.500,00 zł, 

2. Koszty związane z odbywaniem staży zawodowych: koszty dojazdu – 422,50 zł, 

3. Koszty związane z odbywaniem staży zawodowych: odzież robocza – 4.473,50 zł, 

4. Koszty związane z odbywaniem staży zawodowych: materiały zużywalne –  

16.932,00 zł 

W miesiącach od stycznia do grudnia 2021 r. odbywały się kursy podnoszące kwalifikacje 

uczniów uczestniczących w realizacji projektów.  

PROJEKT „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych  

Nr1 w Jarocinie” - w 2019 roku uczniowie zrealizowali poszczególne kursy:  

 Zadanie 3. Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów Technikum Nr 1 z Zespołu 

Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Jarocinie – organizacja kursów – uczniowie ZSP Nr 1  

w Jarocinie uczestniczyli w kursach: kurs kasy fiskalnej, kurs na prowadzenie działalności 

gospodarczej z wykorzystaniem programów INSERT, kurs carvingu – sztuka zdobienia 

potraw, kurs barmański, kurs baristy, kurs serwis specjalny, kurs kuchnia molekularna, kurs 

Arduino: programowanie i robotyka, kurs grafika, animacja i wydruki 3 D, kurs sieci CISCO 

– ITE, kurs NDG Linux essentials, kurs CPA – Programming Essentials, kurs Bezpieczeństwo 

informacji, kurs programowania sterowników, kurs obsługi maszyn CNC, kurs podstawy 

obsługi AutoCad, kurs technik DTP, kurs projektowania i druku 3 D, kurs podstaw fotografii  

i operowania kamerą video. W ramach zadania realizowano też zajęcia dodatkowe                           

w postaci koła fotograficznego – filmowego.    

PROJEKT „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych 

Nr 2 w Jarocinie” - w 2019 roku uczniowie zrealizowali poszczególne kursy: 

 Zadanie 3. Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów z Technikum Nr 2 oraz Szkoły 

Branżowej I stopnia z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Jarocinie – organizacja 

kursów - uczniowie ZSP Nr 2 w Jarocinie uczestniczyli w kursach: kurs obsługi obrabiarek 

CNC, kurs prawo jazdy kat. B+E, kurs spawania metodą MAG, kurs spawania metodą TIG, 

kurs operatora wózka widłowego, kurs makijażu, kurs stylizacji paznokci, kurs 1 Kv.  
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PROJEKT „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Przyrodniczo-

Biznesowych w Tarcach” - w 2019 roku uczniowie zrealizowali poszczególne kursy: 

 Zadanie 3. Podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów Technikum z ZSPB w Tarcach – 

uczniowie ZSPB w Tarcach uczestniczyli w kursach: kurs wózków widłowych oraz kurs 

inseminatora W ramach zadania prowadzone przez nauczycieli także były kursy 

przygotowawczo do egzaminu maturalnego z: matematyki, j. angielskiego, j. niemieckiego, 

biologii i geografii.  

 

 Doradztwo edukacyjno – zawodowe i zajęcia dodatkowe 

W zadaniu 4 w ramach Karty Nauczyciela realizowane są także zajęcia grupowe z doradztwa 

edukacyjno – zawodowego i zajęcia indywidualne z doradcą zawodowym.  

W ramach projektu „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Jarocinie” odbyły się zajęcia z doradztwa edukacyjno - zawodowego  

i dodatkowe zajęcia z koła fotograficznego.   

W ramach projektu „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Jarocinie” odbyły się zajęcia z doradztwa edukacyjno - zawodowego.   

W ramach projektu „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Przyrodniczo-

Biznesowych w Tarcach” odbyły się zajęcia z doradztwa edukacyjno - zawodowego.   

 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 zawodowego w Zespole Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Jarocinie” nauczyciele uczestniczyli w kursach, szkoleniach  

i studiach podyplomowych.  

- W ramach projektu „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Jarocinie” nauczyciele uczestniczyli w kursach, szkoleniach  

i studiach podyplomowych.  

- W ramach projektu „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół 

Przyrodniczo-Biznesowych w Tarcach” nauczyciele uczestniczyli w kursach, szkoleniach  

i studiach podyplomowch.  

PODDZIAŁANIE 8.3.1.  

Powiat Jarociński w ramach poddziałania 8.3.1 – tryb nadzwyczajny w zakresie epidemii COVID-19 

łącznie pozyskał 792.491,72 zł dofinansowania na realizację trzech projektów: 

1. Wsparcie kształcenia zdalnego w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Jarocinie 

Całkowita wartość projektu: 538.804,22 zł - Wartość dofinansowania: 457.804,22 zł, 
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Okres realizacji: 01 stycznia 2021 r. do 31 marca 2021 r. 

W ramach projektu zakupiono 89 laptopów z oprogramowaniem i niezbędnymi akcesoriami,  

40 sztuk tabletów wraz z etui oraz 89 licencji MS Office. 88 nauczycieli z Zespołu Szkół 

Ponadpodstawowych Nr 1 w Jarocinie wzięło udział w sześciu szkoleniach.  

2. Wsparcie kształcenia zdalnego w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Jarocinie 

Całkowita wartość projektu: 286.250,00 zł - Wartość dofinansowania: 243.312,00 zł, 

Okres realizacji: 01 stycznia 2021 r. do 31 marca 2021 r. 

W ramach projektu zakupiono 55 laptopów z oprogramowaniem i niezbędnymi akcesoriami oraz 

licencjami MS Office. 60 nauczycieli z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Jarocinie wzięło 

udział w szkoleniu z zakresu sposobów i metod kształcenia w formie zdalnej. 

3. Wsparcie kształcenia zdalnego w Zespole Szkół Przyrodniczo – Biznesowych w Tarcach 

Całkowita wartość projektu: 107.500,00 zł - Wartość dofinansowania: 91.375,00 zł, 

Okres realizacji: 01 stycznia 2021 r. do 31 marca 2021 r. 

W ramach projektu zakupiono 20 laptopów z oprogramowaniem i niezbędnymi akcesoriami oraz 

licencjami MS Office. 40 nauczycieli z Zespołu Szkół Przyrodniczo – Biznesowych w Tarcach wzięło 

udział w szkoleniu z wykorzystywania narzędzi zdalnego nauczania.  

 

 

II. PROMOCJA I OCHRONA ZDROWIA 
 

Szpital Powiatowy w Jarocinie Sp. z o.o. 

 

Rok 2021 był dla Szpitala Powiatowego w Jarocinie rokiem wyzwań. Udzielanie świadczeń 

zdrowotnych na jak najwyższym poziomie, wymagało wprowadzenia wielu zmian w obszarze 

działania poszczególnych oddziałów. Pomimo trwającej pandemii wdrożenie nowych rozwiązań 

przyniosło oczekiwane efekty, o czym świadczy I miejsce, jeżeli chodzi o wykonanie świadczeń 

nielimitowanych (103,77%) oraz II miejsce, jeżeli chodzi o wykonanie ryczałtu (108,41%) wśród 

wszystkich szpitali pierwszego stopnia referencyjności w województwie wielkopolskim. 

Skuteczne zarządzanie placówką przyniosło zmiany w obszarze funkcjonowanie Oddziału 

Dziecięcego, gdzie pierwszy raz od wielu lat odnotowano zysk finansowy. Oddział prowadzony 

mailto:starostwo@powiat-jarocinski.pl
http://www.powiat-jarocinski.pl/


 

 

48 
Raport o stanie Powiatu Jarocińskiego za 2021 rok 

 

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 

 

przez nową kierownik poszerzył swoją działalność o funkcjonowanie Poradni Dziecięcej. 

Zwiększona została także ilość procedur wykonywana w ramach oddziału.  

Na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii udało się zatrudnić trzech lekarzy 

specjalistów (w tym jednego lekarza pochodzącego spoza obszaru UE). 

W 2021 r. wdrożony został program TOP-SOR na jarocińskim oddziale ratunkowym. 

Reorganizacja wpłynęła na szybkość przyjęcia pacjentów na SOR. Znacząco poprawiła się również 

komunikacja z pozostałymi oddziałami szpitala. 

2021 to nie tylko zmiany strukturalne oraz kadrowe. Pracowano nad polepszeniem warunków 

w budynku Szpitala (Oddział Wewnętrzny i Dziecięcy). Remont odbędzie się w ramach środków 

otrzymanych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Podpisano umowę  

z Wykonawcą na realizację inwestycji dofinansowanej ze środków Wielkopolskiego Regionalnego 

Programu Operacyjnego pn. „Przebudowa i Rozbudowa Budynku Głównego Szpitala Powiatowego 

w Jarocinie”. Koszt inwestycji 13.505.195,14 zł Planowany termin realizacji czerwiec 2023 r. 

W 2021 r. jarociński Szpital prowadził także Punkt Szczepień przeciwko COVID-19.  

19 stycznia 2021 r. jarociński szpital podpisał umowę darowizny z Fundacją PGNiG S.A. na 

kwotę 378.000.00 zł Dzięki tej dotacji Szpital dokonał największego w 2021 r. zakupu w postaci 

aparatu RTG przyłóżkowego (koszt 300.000,00 zł) i dwóch aparatów do terapii 

wysokoprzepływowej tlenowej (34.000,00 zł).  

Na majowej sesji radni podjęli decyzję o przekazaniu dotacji dla Szpitala w kwocie 125.000,00 

zł na zakup myjni dezynfektora do narzędzi i sprzętu medycznego. 

23 czerwca 2021 podpisano umowę na dotację od Fundacji Enea w kwocie 20.000,00 zł na 

zakup Holtera na Oddział Dziecięcy. 10.000,00 zł dołożył Samorząd Powiatowy. Wsparcie 

finansowe okazała także Fundacja Energa na wyposażenie Oddziału Noworodkowego.  

Z pozyskanych środków opiewających na kwotę 110.000,00 zł zakupiono stanowisko do 

resuscytacji noworodka, KTG, 3 dezynfektory parowe.  

Celem wprowadzenia oszczędności 2 listopada 2021 r. podpisano z firmą Veolia Zachód 

umowę dotyczącą przyłączenia szpitalnego węzła cieplnego do miejskiej sieci ciepłowniczej. 

 

 RAPORT O STANIE MIENIA 

1. „Doposażenie Szpitala Powiatowego w Jarocinie Sp. z o.o.” Na realizację zadania 

pozyskano kwotę z Rządowego Funduszy Inwestycji Lokalnych w wys. 3 000 000,00 zł 

Umowa z wykonawcą: Solve Medical Sp. z o.o., ul. W. Lewandowskiego 6 lok. 46, 15-124 

Białystok została zawarta 12.10.2021 r. w wyniku realizacji zadania zakupiony został 

tomograf komputerowy i aparat RTG o 3 409 935,00 zł Zainstalowany sprzęt został 

odebrany i przekazany do użytkowania w dniu 10.01.2022 r.  
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2. Dotacja ze środków Powiatu Jarocińskiego dla Szpitala Powiatowego w Jarocinie  

Sp. z o.o. na następujące zadania 

a) Zakup myjni dezynfektora do narzędzi chirurgicznych na kwotę 124 328,48 zł  

b) Zakup Holtera EKG na kwotę 11 300,00 zł  

c) Utrzymanie dostępu mieszkańców gminy Jarocin do podstawowych usług zdrowotnych 

oraz znaczące poprawienie ich jakości poprzez przeprowadzenie przebudowy budynku 

głównego szpitala w Jarocinie. Pomoc finansowa ze środków Powiatu Jarocińskiego 

została zaplanowana w wysokości 5 411 904,08 zł Pomoc udzielana jest w latach 2021-

2023. W 2021 r. Szpital Powiatowy w Jarocinie Sp. z o.o. nie wystąpił o środki. Środki  

w kwocie 1 500 000,00 zł zostaną wykorzystane w latach kolejnych. 

 

3. Zakup zestawu składającego się z defibrylatora FRx, gabloty rotaid zewnętrznej  

(z alarmem), tablicy i klucza pediatrycznego. Zakupiony defibrator usytuowany został  

w miejscu ogólnodostępnym. Korzystać z niego będą mogli uczniowie i nauczyciele 

Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 i 2 w Jarocinie oraz mieszkańcy powiatu 

jarocińskiego. Na zakup powiat jarociński otrzymał darowiznę ze środków Fundacji Energa 

w wysokości 6 000,00 zł Całkowity koszt to 7 993,00 zł Pozostałą kwotę dołożył powiat 

jarociński.  

 

 

III. POMOC SPOŁECZNA;  IIIA. 

WSPIERANIE RODZINY I SYSTEMU 

PIECZY ZASTĘPCZEJ 
 

 Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej - PCPR 

  

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  

24 pracowników zatrudnionych w wymiarze 22,50 etatu. (stan na dzień 31.12.2021  

to 22 pracowników w wymiarze 20,25 etatów). 

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 
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rodzicielskiej. PCPR organizuje szkolenia oraz współpracuje z sądem, kuratoriami, gminami  

i stowarzyszeniami działającymi na terenie powiatu. 

Przy PCPR funkcjonuje Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Powiatowy Zespół ds. Orzekania  

o Niepełnosprawności. 

 PCPR - Organizator pieczy zastępczej 

 Na podstawie Zarządzenia Nr 9/2012 Starosty Jarocińskiego z dnia 01 lutego 2012r. Powiatowe 

Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie zostało wyznaczone do pełnienia funkcji Organizatora 

Pieczy Zastępczej na terenie powiatu jarocińskiego. 

W związku z art. 180 pkt.1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej opracowano program Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2019-2021, który został 

przyjęty Uchwałą NR XVII/50/19 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 28 lutego 2019r. 

Koordynatorem programu zostało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie. 

 Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie w 2021 roku przeprowadzili 

weryfikacje jedenastu rodzin pod względem spełniania warunków do pełnienia funkcji rodziny 

zastępczej oraz jedną rekwalifikację rodziny, która już pełniła funkcję rodziny zastępczej. Było  

to dziewięć małżeństw i trzy osoby niepozostające w związku małżeńskim. Trzy rodziny była 

spokrewnione z przyjmowanym dzieckiem, natomiast dziewięć rodzin było niespokrewnionych. 

Jedna kandydatka na rodzinę zastępczą nie została zakwalifikowana, ze względu na niespełnianie 

ustawowych kryteriów. Kryteria ustawowe, jakich kandydatka nie spełniała to negatywna opinia 

psychologa. Pięć małżeństw i jedna osoba niepozostająca w związku małżeńskim po wstępnej 

weryfikacji otrzymały pozytywne oceny i zostali skierowani na szkolenie. W 2021 r. spośród w/w 

kandydatów do szkolenia przystąpiło i pozytywnie ukończyło pięć małżeństw. Wspomniane wyżej 

szkolenie odbyło się w PCPR w Jarocinie w 2021r.  

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie prowadzi stały całoroczny nabór dla 

kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej. Na stronie internetowej PCPR w Jarocinie 

i portalu społecznościowym FB znajdują się informacje o naborze oraz wszelkie niezbędne  

informacje dla osób zainteresowanych pełnieniem funkcji rodziny zastępczej. Koordynatorzy 

przeprowadzają również spotkania konsultacyjne dla osób zainteresowanych tematem 

rodzicielstwa zastępczego.  

W 2021 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie wzięło udział w konkursie 

Fundacji EY, w którym można było otrzymać dofinansowanie na organizację kampanii społecznej 

na rzecz rodzicielstwa zastępczego. Udało się pozyskać fundusze, dzięki, którym tut. Centrum 

zorganizowało rajd rowerowy „Między nami rodzinami oraz wydrukowano ulotki i plakaty 

promujące rodzicielstwo zastępcze, które zostały rozpowszechnione we wszystkich istotnych 

miejscach publicznych na terenie Jarocina.  W 2021r. PCPR w Jarocinie zorganizowało konkurs 

plastyczny na pracę plastyczną promującą rodzicielstwo zastępcze skierowany do dzieci ze szkół 

podstawowych mających siedzibę na terenie powiatu jarocińskiego.  
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W roku 2021 roku na terenie powiatu jarocińskiego zostało utworzonych 8 nowych rodzin 

zastępczych. 

W 2021r. z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  

w Jarocinie postanowiło w szczególny sposób podziękować dwóm rodzinom zastępczym 

zawodowym, które wyróżniają się na tle innych rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie 

powiatu jarocińskiego. Z tej okazji w siedzibie Starostwa Powiatowego w Jarocinie odbyło się 

spotkanie ze Starostą. W ramach podziękowania rodzinom za wykonywaną pracę wręczono 

kwiaty. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie w grudniu 2021 roku zorganizowało 

akcję „Paczka dla dzieciaczka”, w ramach której zebrano mnóstwo słodyczy, które zostały 

wręczone dzieciom przebywającym w rodzinach zastępczych w prezencie świątecznym.  

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie zgodnie z art. 76 ust. 4 pkt 10 ustawy z dnia 

09.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020r., poz. 821 ze zm.) 

zapewniało rodzinom zastępczym bezpłatną pomoc prawną. W 2021 roku z pomocy prawnej  

w PCPR skorzystały 2 rodziny zastępcze. 

Ze względu na panującą pandemię, mając na uwadze zdrowie rodzin zastępczych oraz 

pracowników PCPR w 2021 roku spotkania grupy wsparcia dla rodziców zastępczych nie odbywały 

się.  

 Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 

 W myśl art. 77 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

rodziny zastępcze obejmuje się na ich wniosek opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie w roku 2021 roku zatrudniało czterech 

koordynatorów pod opieką których znajdowały się 50 rodzin zastępczych i 68 dzieci. W dniu 

31.12.2021 r. funkcjonowało 40 rodzin zastępczych i 56 dzieci przebywających w tych rodzinach 

zastępczych. 

 Zadaniem koordynatorów jest udzielenie pomocy rodzinom zastępczym w realizacji zadań, 

które wynikają z funkcji pełnienia rodziny zastępczej, wraz z rodzicami zastępczymi oraz 

asystentem rodziców biologicznych sporządzanie planu pomocy dziecku, a także zapewnienie 

dostępu do poradnictwa specjalistycznego. Kolejnym działaniem nałożonym na koordynatorów 

jest zgłaszanie dzieci z uregulowaną sytuacją prawną do właściwego ośrodka adopcyjnego. 

Dodatkowo do zadań koordynatora należy współpraca oraz pomoc pełnoletnim wychowankom 

rodzin zastępczych.  

 Do zadań pracowników działu wsparcia rodziny należy występowanie z wnioskiem  

o uregulowanie sytuacji prawnej dziecka, które znajduje się w pieczy zastępczej dłużej niż 1,5 roku. 

W sytuacji pozbawienia władzy rodzicielskiej rodziców biologicznych nad małoletnim dzieckiem 

obowiązkiem koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej jest zebranie odpowiedniej dokumentacji 

oraz zgłoszenie dziecka do właściwego ośrodka adopcyjnego. Do obowiązku koordynatora należy 

sporządzenie opinii o zasadności przysposobienia, o kontaktach dziecka z rodziną biologiczną 
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dziecka, o zasadności przysposobienia związanego ze zmianą miejsca zamieszkania poza granicami 

Rzeczypospolitej Polskiej, o zasadności wspólnego umieszczenia dziecka wraz z rodzeństwem oraz 

o niezasadności umieszczenia dziecka z rodzeństwem.  

W roku 2021 koordynatorzy zatrudnieni w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie 

zgłosili dwoje dzieci z uregulowaną sytuacją prawną do postępowania adopcyjnego do 

Wielkopolskiego Ośrodka Adopcyjnego filia w Lesznie. Powyższe sprawy zostały zakończone - 

dzieci nie zostały zakwalifikowane do przysposobienia z powodu naturalnych więzi z opiekunami 

oraz przebywania w spokrewnionej rodzinie zastępczej babci, która zapewnia prawidłową opiekę.  

W 2021 roku zostały zakończone trzy kwalifikacje adopcyjne, które były w toku od 2020r., poprzez 

przysposobienie dzieci przez opiekunów zastępczych.  

 W ramach zadań zaplanowanych w 2021 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 2021 w zakresie 28 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 2021 r. udzielono 348 porad. 

Zadaniem organizatora rodzinnej pieczy zastępczej jest okresowa ocena sytuacji dziecka, 

która powinna odbywać się raz na pół roku (w przypadku dzieci do 3 roku życia, nie rzadziej, niż co 

3 miesiące). Oceny sytuacji dziecka dokonuje się na posiedzeniu z udziałem między innymi 

rodziców biologicznych dziecka i specjalistów pracy z dzieckiem. W trakcie takiej oceny 

koordynator informuje uczestników o sytuacji rodzinnej, zdrowotnej, edukacyjnej oraz 

mieszkaniowej dziecka. Zadaniem pracownika jest poinformowanie rodzica biologicznego  

o przysługującym jemu prawu do spotkań z dzieckiem oraz możliwości takich działań, które 

miałyby prowadzić do powrotu do środowiska rodzinnego. Jednocześnie do zadań pracownika 

działu wsparcia rodziny należy poinformowanie rodziców biologicznych o ciążących obowiązkach 

ustawowych na organizatorze rodzinnej pieczy zastępczej, takich jak występowaniem z wnioskiem 

do Sądu o uregulowanie sytuacji prawnej dziecka, czy występowaniem z powództwem o alimenty 

na rzecz małoletniego dziecka.  

W roku 2021 funkcjonowało 50 rodzin zastępczych, w których przebywało łącznie 68 dzieci  

i osób pełnoletnich. W tym okresie koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie przeprowadzili 79 posiedzeń komisyjnych oceny sytuacji 

dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej na terenie powiatu jarocińskiego. W ocenach sytuacji 

dziecka brali udział rodzice zastępczy, psychologowie, pedagodzy, przedstawiciele 

Wielkopolskiego Ośrodka Adopcyjnego, kuratorzy społeczni, opiekunowie prawni, rodzice 

biologiczni, (jeżeli nie zostali pozbawieni władzy rodzicielskiej).   W związku z pandemią oceny 

przeprowadzali tylko pracownicy tut. Centrum w tym koordynator, psycholog i koordynator Działu 

Wsparcia Rodziny w siedzibie PCPR bez udziału innych osób, natomiast pozostałe osoby m.in. 
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rodziny zastępcze i pracownicy Ośrodka Adopcyjnego miały możliwość pisemnej wypowiedzi do 

oceny sytuacji dziecka lub uczestniczenia w ocenie za pośrednictwem platformy internetowej 

Zoom.  

 Świadczenia 

W 2021r. w ramach realizowanych przez PCPR w Jarocinie świadczeń na pokrycie kosztów 

utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej i osób pełnoletnich pozostających w rodzinie zastępczej 

oraz dodatków na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania dziecka niepełnosprawnego  

w rodzinie zastępczej zrealizowano świadczenia i dodatki na łączną kwotę 640.318,57 zł  Przyznane 

zostały również świadczenia na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami 

przyjmowanego dziecka do rodziny zastępczej na łączną kwotę 18.191,84 zł  

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 2021 r. PCPR w Jarocinie  

w ramach przyznanych dodatków wychowawczych wypłaciło 517 świadczeń w łącznej kwocie  

247 984,00 zł. 

W 2021 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie na podstawie art. 113a 

ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej realizowało 

również świadczenia w postaci „dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego” dla dzieci  

w wieku do ukończenia 18 roku życia z instytucjonalnej pieczy zastępczej. W ramach przyznanych 

dodatków w wysokości świadczenia wychowawczego tut. Centrum wypłaciło 269 świadczeń na 

łączną kwotę 130 065,00 zł 

W 2021 r. z pomocy świadczonej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie 

skorzystało jedenastu pełnoletnich wychowanków, którzy opuścili rodzinną pieczę zastępczą  

i sześciu wychowanków, którzy opuścili placówkę opiekuńczo-wychowawczą. Wychowankowie 

byli w trakcie realizacji przygotowanych przed osiągnięciem pełnoletności indywidualnych 

programów usamodzielnienia. W celu umożliwienia wychowankom realizacji części 

zaplanowanych działań Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie objęło swoich 

podopiecznych w szczególności pomocą finansową przeznaczoną na: kontynuowanie nauki, 

zagospodarowanie oraz na usamodzielnienie. Oprócz tego podopiecznych biernych zawodowo 

motywowano do aktywnego poszukiwania pracy oraz w przypadku trudności w samodzielnym 

poszukiwaniu zatrudnienia do rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy. Ze wszystkimi 

wychowankami prowadzona również była praca socjalna. Osoby usamodzielniane posiadały 

również możliwość korzystania w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie z pomocy 

psychologa oraz prawnika. 
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W 2021 r. dla usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych wypłacono:  

- 73 świadczenia przeznaczone na kontynuowanie nauki w łącznej wysokości 40.456,68 zł 

- 2 świadczenia na usamodzielnienie w łącznej wysokości 11.188,00 zł 

- 3 świadczenia na zagospodarowanie w łącznej kwocie 4.967,00 zł 

Z placówek opiekuńczo-wychowawczych w 2021 r. z pomocy w ramach realizowanych programów 

usamodzielnienia wypłacono: 

- 56 świadczeń na kontynuowanie nauki na kwotę 32 960,00 zł 

- 1 pomoc na zagospodarowanie na kwotę 1 695,00 zł 

- 1 pomoc na usamodzielnienie w kwocie 7 458,00 zł 

 Instytucjonalna piecza zastępcza 

Instytucjonalna piecza zastępcza zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821 ze zm.) sprawowana jest obecnie  

w Powiecie Jarocińskim przez dwie placówki opiekuńczo-wychowawcze tj. Dom Dziecka Nr 1  

w Górze i Dom Dziecka Nr 2 w Górze – każda po 14 miejsc (do dnia wydania decyzji o pozwoleniu 

Wojewody na funkcjonowanie dwóch placówek opiekuńczo-wychowawczej w powiecie 

Jarocińskim – instytucjonalna piecza zastępcza sprawowana była przez Dom Wsparcia Dziecka  

i Rodziny „Domostwo” w Górze. W instytucjonalnej pieczy zastępczej na dzień 31.12.2021 r. 

przebywało łącznie 28 dzieci w tym 24 dzieci z terenu Powiatu Jarocińskiego i 4 dzieci pochodziło 

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. (Rodzinny Dom Dziecka w Białobłotach). 

 W 2021 r. w instytucjonalnej pieczy zastępczej na terenie powiatu jarocińskiego zostało 

umieszczonych 5 dzieci z terenu powiatu Jarocińskiego. 5 dzieci zostało umieszczonych  

w instytucjonalnej pieczy zastępczej z rodzin biologicznych.  

Z placówki w Górze odeszło w 2021 r. łącznie 4 wychowanków (2 w ramach usamodzielnień,  

2 wychowanków trafiło do rodziny zastępczej). 

 Nadal ma miejsce rozwój wolontariatu na rzecz dzieci przebywających w placówce 

opiekuńczo-wychowawcze, jest on szczególnie widoczny w okresie około wielkanocnym i przed 

Świętami Bożego Narodzenia, kiedy to wolontariusze zbierają dary dla podopiecznych 

instytucjonalnej pieczy zastępczej. Wolontariat przybiera również formę działań sprawowanych 

przez rodziny zaprzyjaźnione, które na zasadach wolontariatu pomagają dzieciom w lekcjach  

i organizują czas wolny. 

 

mailto:starostwo@powiat-jarocinski.pl
http://www.powiat-jarocinski.pl/


 

 

55 
Raport o stanie Powiatu Jarocińskiego za 2021 rok 

 

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 

 

 Ośrodek Interwencji Kryzysowej 

 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy PCPR w Jarocinie systematycznie realizował w 2021r. 

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 

jarocińskiego 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.   

W ramach działań profilaktycznych w miesiącu październiku 2021r. w Jarocińskim Ośrodku 

Kultury Ośrodek Interwencji Kryzysowej zorganizował spotkanie pt. “O przemocy wobec osób 

starszych, czyli przełamywanie tabu”. Odbiorcami byli seniorzy z Dziennego Domu Senior  

+ w Jarocinie. Celem spotkania było wyjaśnienie seniorom, czym jest przemoc, jak na nią reagować 

i gdzie szukać pomocy. 

   W grudniu 2021r. w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Jarocinie odbyło się szkolenie dla 

specjalistów pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zorganizowane  

we współpracy Stowarzyszenia „Dziecko” z Gostynia, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie  

w Gostyniu i Jarocinie. Szkolenie dotyczyło działań z zakresu przeciwdziałania patologicznym 

zjawiskom szerzącym się wśród dzieci i młodzieży: fonoholizmowi, atostreamingowi. Analizowano 

zagrożenia związane z tymi zjawiskami i ich negatywny wpływ na młodych ludzi, który może 

wywołać zachowania agresywne. W szkoleniu udział wzięli przedstawiciele Centrum Usług 

Społecznych z Jarocina, Ośrodków Pomocy Społecznej z Kotlina i Jaraczewa oraz kuratorzy Sądu 

Rejonowego w Jarocinie.  

Ośrodek Interwencji Kryzysowej na podstawie Umowy Nr WA-KB. 8141.20.2021 z dnia 

12.10.2021r. uzyskał z Gminy Jarocin pomoc finansową na prowadzenie ośrodka. 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. 

W okresie od 1 stycznia 2021 r. do końca 31 grudnia 2021r. w Ośrodku Interwencji Kryzysowej 

udzielono 317 (181 w I półroczu, 136 w II półroczu) porad mieszkańcom powiatu jarocińskiego 

(porady obejmowały konsultacje z pracownikami socjalnymi, prawnikiem, oraz wsparcie 

psychologiczne) w tym udzielono 256 porad osobom z gminy Jarocin, 18 porad osobom z gminy 
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Żerków, 27 porad osobom z gminy Jaraczewo, 16 porad osobom z gminy Kotlin. Porady prawne 

obejmowały: 71 porad łącznie (w tym pozwy o rozwód, o alimenty, uregulowanie kontaktów  

z dzieckiem i inne). Porady - wsparcie psychologiczne: 227 konsultacji. 

W 2021 r. realizowano program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc, 

sfinansowany dzięki dotacji celowej przyznanej z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego  

w Poznaniu w kwocie 9.580 zł oraz rezerwy celowej w kwocie 1.400 zł Program zakładał 

przeprowadzenie zajęć w okresie od 01.07.2021r. do 30.11.2021r. przez dwóch specjalistów  

(10 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. 207 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 6 osób natomiast 4 osoby ukończyły 

program. 

W roku 2021 w następujących terminach: 26.05., 23.06., 22.09., 20.10., 17.11.  pracownicy 

OIK-u uczestniczyli w sesjach superwizyjnych - grupowych obejmujących obszar pracy dotyczący 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Spotkania odbywały się wraz z członkami zespołów 

interdyscyplinarnych oraz grup roboczych z terenu powiatu jarocińskiego. Realizatorem superwizji 

była Fundacja Poznańskie Centrum Profilaktyki Społecznej. Zadanie finansowane jest ze środków 

Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej oraz Samorządu Województwa Wielkopolskiego. 

Superwizja miała charakter konsultacyjno-wspierający i służyła dzieleniu się swoimi trudnościami, 

wątpliwościami i pomysłami, przyglądaniu się pracy własnej i innych specjalistek/specjalistów, 

wzajemnej wymianie doświadczeń, wspólnemu sięganiu po nowe rozwiązania, ujawnianiu 

i nazywaniu przeżywanych uczuć oraz bezpiecznemu odreagowywaniu. 

W 2021r. 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.  

Miejsko Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds przeciwdziałania przemocy w rodzinie  

w Gminie Żerków w 2021r. prowadził działania w ramach procedury “Niebieskie Karty” w stosunku 

do 16 rodzin, w tym 3 rodziny były to kontynuacja procedury „NK” wszczętej w 2020r. Na terenie 

Gminy Kotlin Zespół Interdyscyplinarny prowadził 21 wszczętych w 2021r. procedur Niebieskiej 

Karty, natomiast 10 procedur było kontynuacją z lat poprzednich. W Gminie Jaraczewo w 2021r. 
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zostały uruchomione i prowadzone łącznie 24 Niebieskie Karty 132 Niebieskie Karty zostały 

uruchomione w Gminie Jarocin w 2021r. a 64 “NK” z lat poprzednich były kontynuowane w 2021r. 

 

 Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności 

1. Ilość przyjętych wniosków w sprawie o ustalenie niepełnosprawności i stopnia 

niepełnosprawności przez Powiatowy Zespół w Jarocinie: 2112 (w tym 249 wniosków 

poniżej 16 roku życia). 

2. Ilość wydanych orzeczeń: 1975 (w tym 241 orzeczeń poniżej 16 roku życia). 

3. Ilość wydanych legitymacji osoby niepełnosprawnej: 206   

4. Ilość wydanych kart parkingowych: 485  

5. Ilość zatrudnionych osób na umowę o pracę w Powiatowym Zespole w 2021r.   

a) przewodniczący zespołu 1etat, 

b) sekretarz  1 etat, 

c) referent (osoba zajmująca się obsługą Elektronicznego Krajowego Monitoringu 

Osób Orzekanych o Niepełnosprawności) ½ etatu, 

d) pracownicy administracyjno- biurowi 1 etat 

poza tym zawarto 11 umów cywilno- prawnych z członkami składów orzekających: 

 Skład Powiatowego Zespołu w Jarocinie w 2021: 

 –      lekarze specjaliści: internista, ortopeda, neurolog, laryngolog, pediatra, chirurg 

oraz: 

- 3 pracowników socjalnych, 3 doradców zawodowych, 1 psycholog, 1 pedagog 

Wydatki Powiatowego Zespołu w 2021 roku i zostały pokryte z dotacji Wojewody 

Wielkopolskiego 322736,50 zł oraz z dotacji Powiatu Jarocińskiego w wysokości 1227,93 zł  

 

 RAPORT O STANIE MIENIA 

 

- „Utworzenie Domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży”. Na terenie Powiatu 

Jarocińskiego powstał Dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, który 

prowadzony jest przez Kaliski Dom Opieki Caritas Diecezji Kaliskiej i mieści się  

w Dobieszczyźnie. 

Dom docelowo przeznaczony jest dla 18 osób i zapewnia całodobową opiekę dla matek  

z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży. Mieści się na parterze i pierwszym piętrze budynku. Składa 
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się z 9 pokoi mieszkalnych, w tym 4 pokoje z łazienką i 6 pokoi z łazienkami ogólnodostępnymi,  

w tym 2 łazienki dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Na parterze dostępne 

jest pomieszczenie do pobytu dziennego – świetlica. Łazienki wyposażone są w sposób 

umożliwiający sprawne korzystanie zarówno przez mieszkańców, jak i dzieci. Na parterze znajduje 

się w pełni wyposażona ogólnodostępna kuchnia do samodzielnego sporządzania posiłków.  

Na piętrze znajduje się aneks kuchenny oraz dodatkowe pomieszczenie do przyrządzania  

i spożywania drobnych posiłków. Na parterze oraz na piętrze znajdują się pomieszczenie do prania 

i suszenia.  

Dom w Dobieszczyźnie spełnia standardy wynikające z rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej 

z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży. 

Całkowita wartość zadania wyniosła 1 268 726,01 zł, z czego dotacja z budżetu państwa  

z programu „Za Życiem” wyniosła 994 496,00 zł oraz darowizna z Caritas Diecezji Kaliskiej wyniosła 

248 624,00 zł. Pozostała kwota pochodzi z budżetu Powiatu Jarocińskiego. 

 

 

 

IV. WSPIERANIE OSÓB  

Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI 
 

  Powiatowy Program na rzecz osób niepełnosprawnych 

 

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 

2014-2017 przyjętej do realizacji Uchwałą Rady Powiatu 8 maja 2014 r.  

 „Pilotażowy Program Aktywny Samorząd” 

 

Efektem przystąpienia w 2021 r. 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 
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uprawnionych osób fizycznych. Głównym celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie 

barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym  

i w dostępie do edukacji. 

 

 Moduły i obszary programu 

W ramach Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową 

realizowano zadania z zakresu pomocy w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego 

samochodu oraz pomocy w uzyskaniu prawa jazdy. Ponadto udzielano pomocy w zakupie sprzętu 

elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, w utrzymaniu sprawności technicznej 

posiadanego sprzętu elektronicznego oraz dofinansowywano szkolenia w zakresie obsługi 

nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania. W zakresie likwidacji 

barier w poruszaniu się realizowane były zadania z zakresu pomocy w zakupie wózka inwalidzkiego  

o napędzie elektrycznym, 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 oraz pomocy w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub 

oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego. 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.  

Moduł IV dotyczył pomocy osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub 

sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi. 

Program Aktywny Samorząd jest ważnym krokiem w kierunku wydajniejszego modelu polityki 

społecznej wobec osób niepełnosprawnych. 

W 2021r. z dofinansowań w ramach Pilotażowego Programu „Aktywny Samorząd” skorzystało 128 

osób: 

- Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową – 

przeznaczono kwotę 377 606,08 zł, (54 osób); 

- Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym – przeznaczono 

273 448,80 zł (74 osoby); 

- Moduł IV dotyczył pomocy osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu 

lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi – przeznaczono 92 912,00 zł 

(530 osób). 

 

 Powiatowa Społeczna Rada Ds. Osób Niepełnosprawnych 

 

Zarządzeniem Nr 22/2021 Starosty Jarocińskiego z dnia 1 kwietnia 2021 r. została po raz 

kolejny powołana na kadencję 2021 – 2025 Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób 

Niepełnosprawnych, która jest dla Powiatu najważniejszym organem opiniodawczym w sprawach 

społecznych. 
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 Warsztat Terapii Zajęciowej 

 

W roku 2021 Powiat Jarociński dofinansował kwotą 125 354,67 zł działalność Warsztatu 

Terapii Zajęciowej, które prowadzi Stowarzyszenie OPUS. W minionym roku w warsztatach 

uczestniczyło 52 uczestników. W tym czasie Warsztat opuściło 4 uczestników. Uczestnicy 

Warsztatu zaangażowani są w zajęcia 10 pracowni. Kadrę stanowi 18 osób zatrudnionych na 13,25 

etatu. 

 

 Dom Pomocy Społecznej im. Marii Kaczyńskiej w Kotlinie 

  

Dom Pomocy Społecznej im. Marii Kaczyńskiej w Kotlinie, jako jednostka samorządu powiatu 

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 81 pokojami mieszkalnymi: 

- 53 pokojami dwuosobowymi, 

- 6 pokojami trzyosobowymi, 

- 6 pokojami czteroosobowymi, 

- 2 pokojami jednoosobowymi, 

- 2 pokojami typu separatki, 

- 12 pokojami typu izolatki wyposażonymi w intercomy. 

 Mieszkańcy 

 W 2021 r. przebywało w DPS 122 mieszkańców, w tym 86 kobiet i 36 mężczyzn w przedziale 

wiekowym: 

- 20-39 lat   31 osób, 

- 40-65 lat   52 osób, 

- 66-75 lat  30 osób, 

- powyżej 75 lat    9 osób, 

Średnia wieku mieszkańców to 54 lat, najmłodsza osoba ma 22 lata, najstarsza 95 lat. 

 Zatrudnienie  

95 pracowników 84 osoby świadczą pracę na 83,25 etatach, pozostałe przebywają na urlopach 

wychowawczych, świadczeniach rehabilitacyjnych i długich zwolnieniach lekarskich płaconych 

przez ZUS. 
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 Budżet 

Budżet DPS zatwierdzony na 2021 rok po stronie wydatków wynosił 6.546.840 zł Składał się  

z planowanych dochodów w wysokości 4.494.693 zł oraz dotacji Wojewody w wysokości 

2.052.147 zł Przyznany budżet określał środki finansowe będące w dyspozycji Domu, które  

w sposób bezpośredni kształtują poziom świadczonych usług. 

Na koniec roku plan budżetu wynosił łącznie 7.196.631,60 zł w podziale na: 

- Rozdział 85202 – 7.135.647,60 zł (Pomoc społeczna, domy pomocy społecznej), 

- Rozdział 85295 –  30.984,00 zł (Opieka społeczna, pozostała działalność),  

- Rozdział 90095 – 30.000,00 zł (Gospodarka komunalna, ochrona środowiska).  

Budżet został wykonany w 100%. 

W roku 2021: 

 zgodnie z planem przeprowadzono podwyżki wynagrodzeń dla pracowników Domu  

w wysokości 5% brutto wg przyjętego planu. Efektywny wzrost wynagrodzenia płacy 

zasadniczej wyniósł około 4%, 

 kontynuowano zapoczątkowany w marcu 2020r. trudny okres funkcjonowania Domu w czasie 

pandemii COVID-19, co dalej trwało przez cały rok 2021r. W związku z powyższym DPS 

otrzymał dodatkowe środki z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na cele bieżące  

w kwocie 61.383,35 zł (związane ze zwalczaniem, zapobieganiem i przeciwdziałaniem COVID-

19), środki te pozyskano dzięki dofinansowaniu w udziale 80/100 % gdzie: 

- dotacja Wojewody wynosiła 49.106,68 zł, 

- dofinansowanie ze środków własnych Powiatu wynosiło 12.276,67 zł, 

 otrzymano dodatkowe środki przekazane przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu  

w kwocie 82.290,80 zł przeznaczone na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy 

społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-COV-2, w tym na zakup 

środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także na zapewnienie kadry 

niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez jednostkę, 

 zrealizowano Grant z Narodowego Funduszu Zdrowia, również z udziałem środków unijnych. 

Kwota projektu wynosiła 30.984 zł Przeznaczony był tylko dla służb medycznych. Projektem 

objęto pielęgniarki i realizowano z niego wypłaty dodatków do wynagrodzeń w kwocie 

27.188,46 zł zgodnie z należnymi dodatkami od wynagrodzeń pielęgniarek (określały  

to warunki przyznania środków). 

Ponadto w 2021r. DPS otrzymał od Powiatu w formie dofinansowania środki na utrzymanie 

zieleni w parku w kwocie 30.000,00 zł. 

Ogromną rolę dla DPS odegrały instytucje i osoby wspierające DPS w sposób finansowy lub 

rzeczowy w formie darowizn: 

- wpłaty darowizn pieniężnych w kwocie 980,00 zł, 
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- przekazane darowizny rzeczowe o wartości 169.011,42 zł, były to darowizny 

z przeznaczeniem na walkę z COVID-19 oraz pozostałe przeznaczone na bieżące 

potrzeby. 

 

 Remonty 

W 2021r. zrealizowano zadanie remontowe - umowę z Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim 

z  udziałem środków własnych Powiatu na dostawę i montaż odbojnic. (zadanie dofinansowane  

w wysokości udziału procentowego Wojewody w przeliczeniu na osoby na starych zasadach).  

Całkowity koszt zadania to - 199.095,47 zł, z czego: 

- dotacja z budżetu państwa w kwocie 99.547,93 zł tj. 50%, 

- środki własne Powiatu (dofinansowano) w kwocie 99.547,74 zł tj. 50%. 

W ramach zadania wykonano: 

- remont ciągów komunikacyjnych w kwocie 160.698,03 zł, 

- remont fizjoterapii – zakup bieżni w kwocie 9.900 zł, 

- remont kuchni – zakup zmywarko-wyparzarki  w kwocie 9.997,44 zł, 

- remont kuchni i innych pomieszczeń w kwocie 18.500 zł. 

 Działania antycovidowe 

  W 2021 roku nadal kontynuowano działania mające na celu przeciwdziałanie chorobie COVID-

19, stosując się do wytycznych wskazanych przez Wojewodę oraz Ministerstwo Zdrowia  

i Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.  

 Pierwszym działaniem, w momencie ogłoszenia przyjęcia narodowego Programu 

Szczepień przeciwko COVID-19, była organizacja szczepień wśród pracowników  

i mieszkańców. W całym roku 2021 zaszczepionych zostało podstawowym schematem 

oraz dawką przypominającą aż 90% mieszkańców. Mieszkańcy mieli również możliwość 

skorzystania ze szczepienia przeciwko grypie sezonowej.  

 W trakcie trwania pandemii w 2021 r. dalej kontynuowano rozpoczęte w 2020 roku 

wprowadzanie procedur i zaleceń mających na celu zapobieganie zakażeniu oraz 

rozprzestrzenianiu się wirusa w przypadku jego wystąpienia. Na bieżąco również 

przekazywała informacje o stwierdzeniu podejrzenia zakażenia, stwierdzeniu zakażenia, 

nałożeniu kwarantanny bądź izolacji wśród mieszkańców i personelu.  

 9 marca 2021 r. Wojewoda Wielkopolski wydał decyzję, w której do odwołania, polecił 

zapewnić właściwą organizację opuszczania terenu domu pomocy społecznej przez 

mieszkańców i ich urlopowania oraz organizację odwiedzin mieszkańców dla osób 

zaszczepionych dwoma dawkami szczepionki przeciw COVID-19. Zgodnie z wytycznymi, 

akceptacją ze strony Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jarocinie oraz Starosty 

Jarocińskiego powstała procedura, w której zawarte zostały wszystkie informacje.  Z dniem 

17 maja 2021r. Wojewoda Wielkopolski odwołał swoją decyzję wydaną dnia 9 marca 2021 
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roku. w której określił zasady opuszczania domu pomocy społecznej przez mieszkańców, 

tym samym umożliwiając powrót do normalnego funkcjonowania.  

 Od samego początku trwania pandemii podejmowano działania mające na celu ochronę 

podopiecznych. Dostępność środków ochrony osobistej była bardzo ograniczona, jednak 

DPS otrzymał duże wsparcie ze strony darczyńców. Na spotkaniach Zespołu 

Terapeutyczno-Opiekuńczego omawiano bieżącą sytuację zdrowotną mieszkańców, 

zobowiązywano mieszkańców oraz pracowników do bezwzględnego przestrzegania 

procedur i zasad reżimu sanitarnego. Realizacja planów wsparcia, była ograniczona, tak, 

aby ograniczyć przemieszczanie się mieszkańców po obiekcie. Zmieniono formę zajęć 

terapeutycznych i rehabilitacyjnych. Plany wsparcia do maja 2021 roku opracowywane 

były bez udziału mieszkańców, jednak każdy miał możliwość wglądu do nich, a spotkania 

personelu odbywały się za zachowaniem reżimu sanitarnego.  

 W roku 2021 wielokrotnie wykonywano wymazy w kierunku wykrycia zakażenia SARS CoV-

2 u ogółu mieszkańców i pracowników DPS. Wszyscy uzyskiwali wynik negatywny. Dzięki 

pomocy Wojewody i ludzi dobrej woli personel Domu mógł stanąć do walki o zdrowie 

i życie podopiecznych, posiadając w zasobach sprzęt, który ułatwił pracę i tym samym 

chronił zdrowych przed zarażeniem. Były to m.in. śluzy dezynfekcyjne, koncentratory 

tlenu, butle z tlenem i wiele innego sprzętu, który przyczynił się do bezpiecznej pracy 

i właściwej opieki.  

 Działalność kulturalna – z życia mieszkańców 

Życie kulturalne mieszkańców w 2021 r. również musiało zostać dostosowane do panującej 

sytuacji epidemiologicznej i konieczności zachowania reżimu sanitarnego. Mieszkańcy Domu brali 

udział w następujących imprezach, na które zostali zaproszeni przez inne placówki: 

 06.09.2021 – Wyjazd do Gostynia – na XXII Ogólnopolski Festiwal „BEZ BARIER – ŚWIĘTA 

GÓRA 2021“, 

 Imprezy organizowane przez Dom Pomocy Społecznej  im. Marii Kaczyńskiej w Kotlinie: 

 11.02.2021 – Zabawa Walentynkowa dla mieszkańców 

 18.02.2021 – Wysłuchanie koncertu online pn. „Kalejdoskop Barw Polski, przygotowanego 

przez Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „Mazowsze“  

 12.02.2021 – Zabawa Walentynkowa  

 08.03.2021 - Spotkanie z okazji Dnia Kobiet (w reżimie sanitarnym) 

 01.04.2021 - Zajączek 

 01.06.2021 – Grilowanie i zabawa na świeżym powietrzu 

 15.07.2021 –  Wyjazd na wycieczkę do Ostrowa Wielkopolskiego 

 21.07.2021 –  Wyjazd na wycieczkę do Gołuchowa 

 22.07.2021 –  Wyjazd na wycieczkę do Gołuchowa 

 10.08.2021 – Łowienie ryb, piknik nad stawem 

 28.08.2021 – Zakończenie lata Kotlin 

 01.09.2021 – Piknik rodzinny w Kotlinie 

 02.09.2021 – Wyjazd do Gostynia – przygotowanie do konkursu 
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 06.12.2021 – Mikołajki 

 24.12.2021 – Wigilia  

 28.12.2021r. – Wyjazd na wycieczkę szlakiem Szopek bożonarodzeniowych  

 29.12.2021r. – Koncert kolęd. 

 

 RAPORT O STANIE MIENIA 

 

1. Grant w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój 2014-2020 dla Domu 

Pomocy Społecznej im. Marii Kaczyńskiej w Kotlinie. 

Środki w wys. 27 188,46 zł wykorzystane zostały zgodnie z umową z dnia 17.06.2021 r.  

o powierzenie grantu ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-

2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

projektu grantowego „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz 

bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy 

społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”.   

Pozyskane środki przyczyniły się do ograniczenia negatywnych skutków wystąpienia 

epidemii COVID-19 wśród pacjentów i pensjonariuszy oraz personelu Domów Pomocy 

Społecznej w Kotlinie. 

2. Prowadzenie ośrodka wsparcia „Klub Senior+” 

 Kwota w wysokości 3 000,00 zł przeznaczona została na prowadzenie ośrodka wsparcia 

„Klub Senior+”, zgodnie z umową z dnia 07.01.2020 r. zawartą z Jarocińskim 

Uniwersytetem Trzeciego Wieku na prowadzenie ośrodka wsparcia – „Klub Senior+”  

w Jarocinie. 

 

 

V. TRANSPORT ZBIOROWY I DROGI 

PUBLICZNE 
 

 Realizacja publicznego transportu zbiorowego w 2021 roku 

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. 

Mimo ogłoszenia w 2015 roku o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie 

zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego z przewidywaną 

datą rozpoczęcia postępowania 1 sierpnia 2016 roku, 23 lipca 2018 roku Starosta Jarociński 

ponowił w/w ogłoszenie z przewidywaną datą rozpoczęcia postępowania 1 sierpnia 2019 r. 

mailto:starostwo@powiat-jarocinski.pl
http://www.powiat-jarocinski.pl/


 

 

65 
Raport o stanie Powiatu Jarocińskiego za 2021 rok 

 

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 

 

Powiat Jarociński w 2021 roku w dalszym ciągu zgodnie z ustawą o transporcie drogowym 

sprawuje nadzór nad transportem publicznym na terenie swojego powiatu. Dotyczy to Gminy 

Jaraczewo, Gminy Żerków i Gminy Kotlin, 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. 

W 2021 roku Starosta Jarociński wyraził zgodę w 1 przypadku na zmianę załącznika na 

wykonywanie krajowego drogowego przewozu (przewozy regularne) osób na terenie Gminy 

Kotlin. 

W/w 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. 

 Poznańska Kolej Metropolitalna 

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 

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 2021r. w kwocie 111 506,92zł W wyniku 

porozumienia w 2018 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 jest potrzebne – ułatwi mieszkańcom Powiatu 

Jarocińskiego korzystającym z kolei, między innymi, codzienny dojazd i powrót ze szkół oraz 

zakładów pracy zlokalizowanych poza miejscem zamieszkania. 

 Sieć dróg powiatowych 

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 
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Kotlin - 60 km i Gminy Żerków - 102 km. 

W roku 2021 Powiat Jarociński przebudował 8,2 km dróg powiatowych, wybudował 1,2 

km chodników, 5,0 km ścieżek rowerowych, rozpoczął przebudowę 9,0 km dróg oraz budowę 12 

bezpiecznych przejść dla pieszych. Opracowano także dokumentację projektową na przebudowę 

dróg o długości 3,0 km oraz rozpoczęto prace projektowe dotyczące przebudowy dwóch odcinków 

dróg o łącznej długości 5,2 km. 

Na inwestycje drogowe w 2021 r. Powiat Jarociński przeznaczył 13 249 798,23 zł, z czego 

8 123 917,37 zł stanowiły środki zewnętrzne. W 2021 r. z Gmina Żerków, Jarocin i Kotlin udzieliły 

Powiatowi pomocy finansowej na realizację zadań drogowych. 

 Inwestycje drogowe 

W roku 2021 realizowano następujące inwestycje drogowe: 

1. „Przebudowa drogi powiatowej 4195P Hilarów – Wola Książęca” 
2. Zakończono realizację inwestycji długości 2,9 km o wartości 3 630 827,42 zł (889076,56 zł 

wydatkowano w roku 2020). Na zadanie uzyskano dofinansowanie ze środków 
zewnętrznych: 

 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 2 221 978,00 zł, 

 Gmina Jarocin 200 000,00 zł, 

 Gmina Kotlin 200 000,00 zł. 
3.  „Przebudowa drogi powiatowej Żerków – Raszewy – Komorze”. Trwa realizacja inwestycji  

o długości 9,0 km za kwotę 11 396 089,84. W roku 2021 wykonano prace za kwotę 
5 000 000,00 zł Na zadanie uzyskano dofinansowanie ze środków zewnętrznych: 

 Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 7 980 104,18 zł, 

 Gmina Żerków 1 910 000,00 zł. 
4. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4181P w zakresie budowy ścieżki rowerowej Jarocin – 

Wilkowyja – Żerków”. Zakończono budowę ścieżki rowerowej. Ostatni etap długości 5,0 
km wykonano za kwotę 4 020 795,78 zł Na zadanie uzyskano dofinansowanie ze środków 
zewnętrznych: 

 Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 2 838 737,00 zł, (dotacja obejmowała również 
etapy realizowane w latach 2019 – 2020), 

 Gmina Żerków w roku 2021 r 12 248,13 zł. 
5. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3742P ul. Dworcowa w Mieszkowie” – dodatkowe 

odwodnienie. Zakończono budowę odwodnienia skrzyżowania ul. Dworcowej z ul. Osiecką  
w Mieszkowie za kwotę 91 545,32 zł. 

6. „Przebudowa dróg powiatowych w Brzóstkowie, Kotlinie i Panience polegająca na 
dobudowie i remoncie chodników. Wybudowano chodnik w Brzóstkowie o długości 666 m 
za kwotę 268 220,10 zł, w Panience o długości 115 m za kwotę 142 415,01 zł oraz 
przebudowano chodnik w Kotlinie na ul. Rymarkiewicza o długości 374 m za kwotę 
84 789,07 zł Na zadanie uzyskano dofinansowanie ze środków zewnętrznych: - Gmina 
Żerków 82 127,00 zł, Gmina Kotlin 34 800,00 zł. 

7. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4206P Rusko – Potarzyca – Golina”. Zakończono 
realizację inwestycji o długości 5,3 km za kwotę 8 688 490,97 zł Na zadanie uzyskano 
dofinansowanie ze środków zewnętrznych:  

 Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 5 136 056,40 zł,  
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 Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych 1 425 485,00 zł. 
8. Rozpoczęto realizacje zadań polegających na budowie bezpiecznych przejść dla pieszych: 

 przy przedszkolu na ul. Mickiewicza w Żerkowie za kwotę 66 908,19 zł, 

 przy skrzyżowaniu ul. Mickiewicza z ul. Cmentarną w Żerkowie za kwotę 
66 115,88 zł, 

 przy szkole na ul. Powstańców Wlkp. w Wilkowyi za kwotę 62 618,01 zł, 

 wraz z chodnikiem na ul. Radlińskiej w Mieszkowie o długości 254 m za 
kwotę 251 179,36 zł, 

 wraz z chodnikiem przy przystanku autobusowym na ul. Siedlemińskiej  
w Jarocinie o długości 160 m za kwotę 206 610,60 zł, 

 wraz z chodnikiem przy skrzyżowaniu ul. Siedlemińskiej z ul. Sadową  
w Jarocinie o długości 120 m za kwotę 165 353,70 zł, 

 wraz z chodnikiem w Prusach o długości 107 m za kwotę 198 343,14 zł 
oraz dodatkowe przejście za kwotę 10 515,98 zł, 

 na ul. Bema w Jarocinie za kwotę 69 666,65 zł, 

 wraz z chodnikiem w Paruchowie o długości 200 m za kwotę 264 726,26 
zł, 

 wraz z chodnikiem w Roszkowie o długości 130 m za kwotę 127 536,06 zł  

 przy skrzyżowaniu ul. Żerkowskiej z ul. Maratońską w Jarocinie za kwotę 
60 210,65 zł, 

 na ul. Jarocińskiej w Żerkowie za kwotę 53 405,80 zł. 
Na powyższe zadania uzyskano dotację z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na kwotę 
1 230 842,96 zł W roku 2021 wykonano także dokumentację na „Przebudowę drogi powiatowej  
nr 3744P Panienka – gr. powiatu jarocińskiego” o długości 3,0 km oraz rozpoczęto projektowanie 
„Przebudowy drogi powiatowej nr 3741P Radlin – Radliniec” o długości 2,8 km oraz „Przebudowy 
drogi powiatowej nr 4200P Kotlin – Wilcza” o długości 2,4 km. 

 

 

 

VI. KULTURA ORAZ OCHRONA 

ZABYTKÓW I OPIEKA NAD 

ZABYTKAMI 
 

Powiat Jarociński w rok 2021 po raz kolejny podpisał umowę z Gminą Jarocin, na realizację 

zadań biblioteki powiatowej przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Jarocin. Dotacja w roku 

2021 wyniosła 130.000,00 zł, która wykorzystana została na wynagrodzenia dla pracowników, 

organizacje spotkań autorskich, opłaty eksploatacyjne oraz na zakup nowych księgozbiorów.   

 Powiat Jarociński w 2021 roku na dofinansowanie imprez oraz działalności kulturalnej 

przeznaczył środki budżetowe w kwocie 39.278,78 zł Dofinansowane zostało przekazane m.in. na:  
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- V Lajk Song Festiwal Kotlin 2021; 

- XXVI Jubileuszowy Festiwal Solistów i Zespołów Akordeonowych Kotlin 2021; 

- Koncert Orkiestry NFM „Leopoldinum”; 

- Występ Chór Mieszany im. K.T. Barwickiego w Jarocinie;  

- Dzień Seniora; 

- Obchody 10. rocznicy powstania Zespołu Śpiewaczego Zawsze Młodzi;  

- Tablicę pamiątkową upamiętniającą Obóz Przesiedleńczy w Cerekwicy oraz  

na uroczystości związane z jej odsłonięciem;  

- Wydanie książki pt. „Moje dzieciństwo w Delejowie i Zabłociu w Galicji, młodość  

w Wojciechowie i Głogowie, życie zawodowe w Jarocinie i Mongolii oraz rodzinne  

w Jarocinie” autorstwa Kazimiery Horyzy Pachciarz; 

- Wydruk Albumów Powiat Jarociński;  

- wyjazd do ZOO oraz paczki świąteczne na Boże Narodzenie dla dzieci z Domu Dziecka  

w Górze; 

- wykonanie na Zespole Szkól Ponadpodstawowych Nr 1 w Jarocinie iluminacji z okazji 

Narodowego Dnia Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego. 

- Z powodu sytuacji epidemiologicznej w Polsce wywołanej przez wirus Covid 19, niektóre 

organizacje zrezygnowały z organizacji zaplanowanych imprez.  

 

 

VII. KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA 
 

Powiat Jarociński w 2021 roku na dofinansowanie przedsięwzięć z obszaru kultury fizycznej 

przeznaczył środki budżetowe w kwocie 29.060,00 zł Dofinansowane zostało przekazane m.in. na: 

 Zawody oraz turnieje w warcabach klasycznych; 

 Turnieje i zawody strzeleckie organizowane przez Kurkowe Bractwa Strzeleckie; 

 Zawody i imprezy wędkarskie organizowane przez Koła Wędkarskie; 

 XV Otwarty Turniej Piłki Nożnej „Olimpia Cup 2021”; 

 Rajdy piesze oraz rowerowe;  

 Zawody w tenisie stołowym;  

 Usługi transportowe na zawody sportowe; 

 Zakup sprzętu sportowego; 

 Upominki dla Ochotniczych Straży Pożarnych;  

 Usługa informatyczna Witkac.pl w celu organizacji konkursu ofert dla organizacji 

pozarządowych. 

Z powodu sytuacji epidemiologicznej w Polsce wywołanej przez wirus Covid 19, niektóre 

organizacje zrezygnowały z organizacji zaplanowanych imprez.  
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VIII. GEODEZJA, KARTOGRAFIA  

I KATASTER 
 

 

W 2021r. zostały wykonane prace geodezyjno – kartograficzne mające na celu:  

 uzupełnienie atrybutów budynków i dostosowanie do modelu pojęciowego z 2015 roku 

dla jednostek ewidencyjnych: Jaraczewo – obszar wiejski (3 obręby) oraz Żerków,  

 sporządzenie projektu osnowy wielofunkcyjnej dla terenu powiatu jarocińskiego,  

 modernizacja szczegółowej osnowy geodezyjnej poziomej i wysokościowej na obszarze 

powiatu jarocińskiego – stabilizacja punktów osnowy.   

Finansowanie odbyło się z dotacji celowej na zadania z administracji rządowej z zakresu geodezji 

i kartografii. Koszt wykonanych zadań łącznie wynosił 166 141,00zł 

 

Liczba zgłoszeń prac geodezyjnych w 2021r.  – 2382.  

Liczba operatów technicznych przyjętych do zasobu w 2021r. – 2336.  

Liczba wniosków o udostępnienie materiałów zasobu lub kopii dokumentów w 2021r.  – 2368. 

Łączna kwota wpływów w 2021r. - 852 740,59 zł. 

 

 

IX. GOSPODARKA 

NIERUCHOMOŚCIAMI 
 

 Informacja o stanie mienia Powiatu Jarocińskiego  

Na dzień 31 grudnia 2021r. własność Powiatu Jarocińskiego stanowiło mienie o powierzchni 

345.0599 ha i wartości ewidencyjnej gruntów 25 598 913,72 zł.  

Mienie o łącznej pow. 20.6750 ha i wartości ewidencyjnej wynoszącej 2 004 236,30 zł, oddane 

jest w trwały zarząd powiatowym jednostkom organizacyjnym.  

Natomiast nieruchomość o pow. 0.1084 ha i wartości 193 384,29 zł, położona w Jarocinie przy  

ul. Kilińskiego, stanowiąca własność Powiatu Jarocińskiego znajduje się w użytkowaniu wieczystym 

osób fizycznych. 
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Mienie o powierzchni 324.2765 ha i wartości ewidencyjnej 23 401 293,13 zł, stanowi zasób 

Powiatu, do którego należą:  

 nieruchomości położone w Jarocinie oznaczone na arkuszu mapy, 22 jako działki 714/14  

o pow. 0.0135 ha, 714/15 o pow. 0.0236 ha, 714/17 o pow. 0.0446 ha przy ul. Batorego, 

nieruchomości oznaczone, jako działki 714/14 i 714/15 obciążone są umowami najmu, 

natomiast nieruchomość oznaczona, jako działka nr 714/17 stanowi drogę dojazdową, 

 nieruchomość przy ul. Szpitalnej w Jarocinie oznaczona na arkuszu mapy, 14 jako działka 

nr 1237 o pow. 0.0170 ha, nieruchomość obciążona jest umową dzierżawy, 

 nieruchomość położona w Tarcach oznaczona na ark.m.3, jako działka nr 163/8 w udziale 

wynoszącym 1160/7966 części o powierzchni udziału wynoszącej 0.0853 ha, na której 

usytuowane są budynki mieszkalne wielorodzinne nr 16 i 16a.  

W przedmiotowych budynkach znajdują się 2 lokale mieszkalne stanowiące własność Powiatu 

Jarocińskiego, obciążonych umowami najmu: 

 lokal mieszkalny nr 16/3 o pow. 64,20 m2 

 lokal mieszkalny nr 16a/4 o pow. 47,50 m2  

 nieruchomości położone w Tarcach oznaczone na arkuszu mapy, 6 jako działki nr 86/3  

i 86/4 w udziale wynoszącym 7264/169248 części, co stanowi powierzchnię 0.0240 ha.  

Na przedmiotowych nieruchomościach usytuowane są budynki mieszkalne wielorodzinne  

Nr 20A i 20B, w których 1 lokal mieszkalny usytuowany w budynku nr 20A wraz  

z pomieszczeniami przynależnymi stanowi własność Powiatu Jarocińskiego i jest obciążony 

umową najmu: 

 lokal mieszkalny nr 20A/8 o pow. 46,27 m2 

 nieruchomość zabudowana położona w Łowęcicach gm. Jaraczewo (Poręba 32) oznaczona 

na arkuszu mapy 2 jako działka nr 227 o powierzchni 2.2000 ha. W budynku mieszkalnym 

położonym na tej nieruchomości usytuowanych jest 9 lokali mieszkalnych. 8 lokali 

użytkowanych jest przez najemców: 

 lokal nr 1 o pow. 59,58 

 lokal nr 2 o pow. 38,49 

 lokal nr 3 o pow. 38,51 

 lokal nr 4 o pow. 45,27 

 lokal nr 5 o pow. 46,32 

 lokal nr 6 o pow. 55,53  

 lokal nr 8 o pow. 66,98 

 lokal nr 9 o pow. 71,57. 

Na nieruchomości tej znajduje się także 5 garaży murowanych o pow. 18,00m2 każdy, które 

obciążone są umowami najmu. Umowami najmu obciążona jest również część nieruchomości  

o pow. 65 m2, na której usytuowane są 3 garaże stanowiące własność najemców. 

 nieruchomości położone w Jarocinie oznaczone w ewidencji gruntów na arkuszu mapy, 38 

jako działka nr 876/1 o pow. 0.0012 ha, działka nr 713/6 o pow. 0.0511 ha i działka  
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nr 877/3 o pow. 0.0050 ha, stanowią ulicę Franciszkańską, która jest drogą dojazdową do 

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 i Nr 2 w Jarocinie, 

 nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów wsi Zakrzew gm. Jarocin na arkuszu mapy, 

jako działka 47/5 o pow. 0.1041 ha, zajęta pod rondo, 

 nieruchomości o powierzchni 201.0235 ha i wartości 16 992 728,65 zł stanowią drogi 

powiatowe położone na terenie powiatu Jarocińskiego, nabyte z różnych tytułów, 

 nieruchomości o powierzchni 116.0500 ha i wartości 5 320 176,00 zł stanowią drogi 

przejęte po Zarządzie Dróg Powiatowych w Jarocinie, 

 udział w wysokości 124030/140642 stanowiący powierzchnie 0.0746 ha we własności 

nieruchomości położonej w Jarocinie przy ul. Kościuszki 16, oznaczonej w ewidencji 

gruntów, jako działka nr 1760/1 o pow. 0.0846 ha, zabudowana budynkiem, w którym 

usytuowane są 4 lokale mieszkalne, Związek Nauczycielstwa Polskiego, Stowarzyszenie 

Towarzystwa Muzycznego w Jarocinie i Jarociński Uniwersytet Trzeciego Wieku. 

Lokale mieszkalne o pow. 287,98 m2 : 

 lokal nr 1 o pow. 72,60 m2 

 lokal nr 2 o pow. 60,00 m2 

 lokal nr 3 o pow. 53,93 m2 

 lokal nr 4 o pow. 101,45 m2 

obciążone są umowami najmu.  

Lokale użytkowe o pow. 154,68 m2 usytuowane w przedmiotowym budynku zostały obciążone 

umowami najmu (w tym 8 lokali użytkowych o pow. 100,56m2 na rzecz Stowarzyszenia 

Towarzystwa Muzycznego), lokale o pow. łącznej 181,49 m2 użytkowane są podstawie umów 

użyczenia w tym pow. 36,04m2 na rzecz Związku Nauczycielstwa Polskiego a pow. 145,45m2 na 

rzecz Jarocińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku na czas realizacji zadania publicznego w latach 

2020-2023 z zakresu pomocy społecznej dotyczącej prowadzenia Ośrodka Wsparcia „Klubu 

Senior” w Jarocinie. Termin zapewnienia trwałości projektu przypada na 31 grudnia 2023r.  

 

 Pozostałe lokale przeznaczone są do wynajęcia.  

Na nieruchomości usytuowane są również 3 pomieszczenia garażowe: o pow. 11,25m2 o pow. 

12,60m2 i o pow. 23,00 m2, które są obciążone umowami najmu. 

 na nieruchomości położonej w Jarocinie oznaczonej jako działka nr 348/2 w udziale 

wynoszącym 42/100 części o powierzchni udziału wynoszącej 0.1173 ha, usytuowany jest 

budynek stanowiący siedzibę Starostwa Powiatowego w Jarocinie przy Al. Niepodległości  

10-12, 
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 nieruchomość położona w Jarocinie oznaczona jako działka nr 349/1 o pow. 0.0054 ha, 

stanowi parking przylegający bezpośrednio do budynku, w którym usytuowana jest 

siedziba Starostwa, 

 na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów miasta Jarocina jako działka nr 1741/2  

o pow. 0.1884 ha, usytuowany jest budynek stanowiący siedzibę Wydziału Geodezji  

i Gospodarki Nieruchomościami, Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego oraz 

parking, 

 nieruchomość położona w Jarocinie obręb Bogusław-Przemysłowe oznaczona w ewidencji 

gruntów jako działka nr 328/5 w udziale wynoszącym 334/1000 części o powierzchni 

udziału wynoszącej 0.0291 ha. Na nieruchomości usytuowany jest budynek mieszkalny 

wielorodzinny, w którym wyodrębnione zostały pomieszczenia użytkowe stanowiące 

własność Powiatu Jarocińskiego. Część pomieszczeń o pow. 28,10 m2 obciążona jest 

umową najmu, natomiast w pozostałej części budynku znajduje się siedziba Referatu 

Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego,  

 na nieruchomości położonej w Jarocinie obręb Bogusław-Przemysłowe przy ul. Zacisznej 

oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 328/6 o pow. 0.0333 ha, usytuowany jest 

budynek, w którym znajdują się pomieszczenia administracyjne w części zajmowane przez 

Referat Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Jarocinie, 

 na nieruchomości położonej w Jarocinie obręb Bogusław-Przemysłowe przy ul. Zacisznej 

oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki ewidencyjne 342/14,342/16,342/17  

o powierzchni 0,4923 ha znajdują się: budynek garażowy i budynek magazynowy 

przeznaczone do sprzedaży; 

 na nieruchomości położonej w Jarocinie obręb Bogusław-Przemysłowe przy ul. Zacisznej 

oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka 342/3 o powierzchni 0,0916 ha 

znajduje się budynek administracyjno-biurowy obciążony umową najmu; 

 na nieruchomości położonej w Jarocinie oznaczonej jako działka nr 315/1 o pow. 0.0572 

ha, usytuowane jest oświetlenie lądowiska Szpitalnego Oddziału Ratunkowego  

w Jarocinie, 

 nieruchomość oznaczona jako działka nr 179/6 o pow. 0.0003 ha stanowi poszerzenie 

drogi położonej w Zakrzewie. 

 Od dnia sporządzenia poprzedniej informacji, w zasobach majątkowych powiatu 

zaistniały następujące zmiany.  

 Na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego w trybie (art. 60 i 73) ustawy z dnia 13 

października 1998r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację 

publiczną (Dz.U. z 1998r. Nr 133, poz. 872 ze zm.), na podstawie art. 98 ustawy z dnia 21 

sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 poz.1899 tj.) oraz na 

podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, na rzecz Powiatu 

Jarocińskiego zostały nabyte nieruchomości zajęte pod drogi publiczne powiatowe. Są to 

nieruchomości położone w miejscowościach: Żerków, Bieździadów, Paruchów, Jarocin, 

Cielcza, Annapol, Bielejewo, Zalesie, Panienka, Parzew i Wola Książęca. 

 Powierzchnia nabytych dróg wynosi 3.3784 ha o wartości 428 321,00 złotych. 
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 Na podstawie uchwały Nr XXVI/155/08 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 25.09.2008r.  

w sprawie zaliczenia niektórych dróg na terenie gminy Jarocin do kategorii dróg 

powiatowych do zasobu Powiatu została nabyta nieruchomość położona w Kadziaku  

o powierzchni 1.3420 ha i wartości 5.495,49 złotych. 

 Na podstawie uchwały Nr XIV/86/07 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 25.09.2007r. 

zostały zbyte na rzecz Gminy Jarocin nieruchomości położone w Jarocinie o łącznej 

powierzchni 0,9235 ha i wartości 138.555,00 zł 

 Na mocy umowy sprzedaży z dnia 10.06.2021r. akt not. Rep A 1611/2021 Powiat Jarociński 

zbył na rzecz dotychczasowego najemcy lokal mieszkalny nr 3 o pow. 35,77m2 i pow. 

36,07m2 pom. przynależnych w budynku 7 położonym w Tarcach z udziałem w gruncie 

7182/69074cz. w działce o nr 161/2 o pow. 0,5329 ha i wartości 2365,89 złotych. Cena 

sprzedaży po zastosowaniu 70% bonifikaty wyniosła 12.900,00 złotych. 

 Reasumując powyższe na dzień 31 grudnia 2021 r. własność powiatu stanowiło mienie  

o powierzchni 345.0599 ha i wartości gruntów wynoszącej 25 598 913,72 zł 

 W trakcie gospodarowania majątkiem powiatu w 2021r. zaistniały niżej wymienione 

zmiany: 

zbyto: 

- nieruchomości o pow. 0,9235 ha, o wartości 138.555,00zł zajęte pod drogi publiczne 

przekazano do Gminy Jarocin, 

- udział w nieruchomości położonej w Tarcach powierzchni 0,0554 ha, o wartości 2 365,89zł 

nabyto: 

- nieruchomości o pow. 4.7007 ha, o wartości 433.816,49 zł- zajęte pod drogi publiczne 

powiatowe. 

Nadmienia się, że grunty o łącznej pow. 20.6750 ha i wartości ewidencyjnej wynoszącej 

2.004.236,30 zł oddane w trwały zarząd powiatowym jednostkom organizacyjnym od roku 2018 

ujęte są w ewidencji księgowej tych jednostek.  
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X. ADMINISTRACJA 

ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA 
 

 Administracja architektoniczno - budowlana 

Zgodnie z art. 82 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, starosta jest organem  

i instancji administracji architektoniczno – budowlanej.  Do podstawowych obowiązków tego 

organu zgodnie z powołaną ustawą jest: 

 wydawanie decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia 

na budowę; 

 przyjmowanie zgłoszeń zamiaru budowy lub wykonania robót nie wymagających pozwolenia 

na budowę, wydawanie decyzji o sprzeciwie i nakładanie obowiązku uzyskania pozwolenia na 

budowę, 

 wydawanie zezwoleń na realizacje inwestycji drogowych  w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 

2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 

publicznych. 

W roku 2021 r. łącznie przyjęto i załatwiono 852 wniosków o zatwierdzenie projektów 

budowlanych  i wydanie pozwolenia na budowę, w tym wniosków o zmianę wydanych uprzednio 

decyzji w tym zakresie. 

W podziałem na poszczególne gminy ilość wydanych decyzji przedstawia się następująco: 

 miasto i gmina Jarocin  - 533,   

 miasto i gmina Jaraczewo - 82, 

 miasto i gmina Żerków  - 151, 

 gmina Kotlin - 86. 

Ponadto w roku 2021 wydano 2 zezwolenia na realizację inwestycji drogowych, które dotyczyły 

budowy dróg na obszarze gminy Jarocin oraz gminy Kotlin. 

 Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego  

 Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Jarocinie, działający 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 6 osób,  

4 w pełnym wymiarze godzin, 1 osoba na ½ etatu i ¼ etatu etatu.  

 W ramach ustawowych obowiązków, w zakresie kompetencyjnym wynikającym z art. 83 

Prawa budowlanego, w roku 2021r. dokonano 206 czynności kontrolnych na terenie powiatu 

jarocińskiego (w tym 33 kontroli obowiązkowych nowych obiektów oddawanych do użytkowania,  
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95 kontroli utrzymania obiektu przez ich właścicieli, 78 kontroli budów), w następstwie, których 

wszczęto szereg postępowań. Łącznie w 2021r. wydano łącznie 184 decyzji i postanowień. 

 Organ, oprócz kontynuowanych postępowań z lat poprzednich, wszczął w roku 2021r.  

24 postępowania w sprawach legalności budowy obiektów, legalności robót budowlanych oraz  

w sprawach utrzymania obiektów budowlanych. Między innymi stwierdzono przypadki 

realizowania budowy i robót budowlanych bez wymaganego pozwolenia na budowę bądź bez 

zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę. Stwierdzony niewłaściwy stan 

techniczny obiektów. W toku prowadzonych postępowań Organ w 2021r. wydał: 4 decyzje 

nakazujące rozbiórkę obiektu zrealizowanego z naruszeniem art. 28 Prawa budowlanego, 5 decyzji 

w sprawach realizacji robót budowanych w sposób istotnie obiegający od pozwolenia na budowę, 

4 decyzje nakazujące rozbiórkę obiektu z uwagi na jego zły stan techniczny oraz 8 decyzji  

w przedmiocie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości, co do stanu technicznego obiektów. 

 W ramach posiadanych kompetencji dokonano kontroli dotyczących zapewnienia 

bezpiecznego użytkowania obiektów budowlanych, przy czym w szczególności kontrolę podjęto 

m.in. w obiektach oczyszczalni ścieków (2 zakłady) i placówkach przedszkolnych (4 jednostki). 

Czynności kontrolne podjęto również na obiektach małej architektury – skontrolowano stan 

techniczny 12 placów zabaw. Skontrolowano również obiekty rodzinnych ogródków działkowych 

– czynności podjęto u 3 zarządców ROD na terenie powiatu jarocińskiego. W sezonie zimowym,  

w związku z zagrożeniem związanym z zaleganiem pokrywy śnieżnej na dachach obiektów, 

dokonano kontroli 14 obiektów.  

 W roku 2021 na terenie powiatu jarocińskiego nie odnotowano żadnej katastrofy budowlanej.  

 W roku 2021r w związku z niewywiązywaniem się przez Zobowiązanych z nałożonych 

obowiązków skierowano 5 upomnień, w celu przymuszenia do wykonania obowiązków 

wynikających z decyzji czy postanowień tut. Organu wystosowano 8 tytułów wykonawczych oraz 

nałożono 3 grzywny w celu przymuszenia w kwocie 3 000 zł łącznie.  

 Na wniosek inwestorów o wydanie pozwolenia na użytkowanie dokonano 33 kontroli 

obowiązkowych obiektów budowlanych, po przeprowadzeniu, których oraz stwierdzeniu, że 

obiekt wybudowany został zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym i warunkami 

pozwolenia na budowę, wydano 30 pozwoleń na ich użytkowanie, 466 obiektów przekazano do 

użytkowania na podstawie zawiadomienia o zakończeniu budowy, w tym 216 jednorodzinnych 

budynków mieszkalnych i 12 wielorodzinnych budynków mieszkalnych. 

 Za wykroczenia przeciwko przepisom prawa budowlanego nałożono 50 mandatów karnych 

na kwotę 8400 zł.  

 Na terenie powiatu jarocińskiego zlokalizowane są 67 obiekty wielkopowierzchniowe  

tj. budynki, których powierzchnia zabudowy wynosi powyżej 2000m2 lub obiekty budowlane 

(niebędące budynkami) o powierzchni dachu powyżej 1000 m2. Tut. Organ nadzoruje fakt 

wykonywania na tych obiektach przez właścicieli obowiązku dokonywania wymaganych 

okresowych kontroli (2 razy do roku) i prowadzi szczegółową ewidencję dokonywanych zgłoszeń 

mailto:starostwo@powiat-jarocinski.pl
http://www.powiat-jarocinski.pl/


 

 

76 
Raport o stanie Powiatu Jarocińskiego za 2021 rok 

 

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 

 

przeprowadzonych kontroli. Powyższe ma na celu zwiększenia bezpieczeństwa użytkowania  

ww. obiektów przez ich użytkowników. 

  

XI. GOSPODARKA WODNA 
 

Rok 2021 był dziesiątym, 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. 

Przedmiotowe dotacje Zarząd Powiatu Jarocińskiego udzielił w oparciu o uchwałę Rada Powiatu 

Jarocińskiego nr LIX/390/18 z dnia 25 maja 2018 r. określającą „Zasady udzielania dotacji z budżetu 

Powiatu Jarocińskiego spółkom wodnym, tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposób 

jej rozliczenia” (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2018 r. poz. 4410). 

 

XII. OCHRONA ŚRODOWISKA  

I PRZYRODY 
 

W zakresie podniesienia świadomości ekologicznej, w roku 2021 w ramach 

przedsięwzięcia pn. „II Powiatowy Piknik Ekologiczny pt. „Z Ekologią na Ty” w Jarocinie”, 

realizowanego przy wsparciu środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu 

w kwocie 45.000 zł (ogólna wartość zadania 75.000 zł), organizowane były konkursy 

proekologiczne.  

 

 Konkurs z wiedzy ekologicznej pt. „Oswajamy przyrodę”. Konkurs skierowany był do 

uczniów szkół ponadpodstawowych funkcjonujących na terytorium powiatu 

jarocińskiego. Zgodnie z regulaminem, konkurs polegał na sprawdzeniu wiedzy z zakresu 

jego tematyki w formie rozwiązania testów. Przebiegał w dwóch etapach. I etap 

przeprowadzony w poszczególnych szkołach wyłonił finalistów danej szkoły. II etap, 

przeprowadzony w Starostwie Powiatowym w formie testu, wyłonił laureatów konkursu. 

W ramach klasyfikacji przyznano miejsca I, II i III, pozostali uczestnicy testu finałowego 

otrzymali wyróżnienia.  

 XXII edycja konkursu proekologicznego „Śmieciom – Stop!” przeprowadzona została pod 

hasłem „UWAGA NA AZBEST I INNE ODPADY NIEBEZPIECZNE”. Konkurs skierowany był do 
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dzieci i młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz innych placówek 

oświatowo-wychowawczych funkcjonujących na terytorium powiatu jarocińskiego. 

Zgodnie z regulaminem, uczestnik konkursu winien był złożyć w siedzibie Starostwa 

Powiatowego w Jarocinie osobiście wykonaną pracę pisemną dot. hasła konkursu. Celem 

powyższej proekologicznej inicjatywy było zwrócenie uwagi młodszej części naszego 

społeczeństwa m.in. na: ochronę środowiska przed zanieczyszczeniem odpadami, 

właściwe postępowanie z odpadami niebezpiecznymi. W ramach klasyfikacji komisja 

konkursowa przyznała miejsca I, II i III w każdej z grup wiekowych (I grupa: szkoły 

podstawowe klasy I – V; II grupa: szkoły podstawowe klasa VI - VIII; III grupa: szkoły 

ponadpodstawowe) oraz przyznano wyróżnienia. 

 Konkurs plastyczny pt. „JESTEM EKO”. Konkurs skierowany był do uczniów szkół 

podstawowych z klas od I do VI funkcjonujących na terytorium powiatu jarocińskiego. 

Zgodnie z regulaminem, 3 osobowe grupy uczniów szkół podstawowych z klas od I do VI, 

winny były złożyć wykonane przez siebie plastyczne prace konkursowe, w dowolnej 

technice, zawierające hasło motywujące do dbania o środowisko. Komisja konkursowa  

w ramach klasyfikacji przyznała miejsca I, II i III, dla 3 osobowych grup uczniów – autorów 

najlepszych prac, w dwóch grupach wiekowych (pierwsza grupa klasy I-III, druga grupa 

klasy IV-VI). Ponadto autorzy wyróżnionych prac otrzymali nagrody pocieszenia w formie 

gadżetów. 

 Konkurs na najlepszą recytacje wiersza o tematyce ekologicznej. Konkurs skierowany był 

do dzieci i młodzież ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu powiatu 

jarocińskiego. Komisja konkursowa, po zapoznaniu się z złożonymi w Starostwie przez 

uczestników nagraniami wierszy o tematyce ekologicznej na nośniku informatycznym, 

dokonała oceny nagrań pod względem treści związanej z ochroną środowiska i sposobu 

recytacji oraz wytypowała finalistów, którzy zaprezentowali wiersze podczas  

II Powiatowego Pikniku Ekologicznego pt.: „Z Ekologią na Ty”. W oparciu o prezentację 

wierszy podczas Pikniku, komisja wyłoniła laureatów.  

 W dniu 10 listopada 2021r., w Auli Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Jarocinie 

odbył się podsumowanie przedsięwzięcia pn. „II Powiatowy Piknik Ekologiczny pt.:  

„Z Ekologią na Ty” w Jarocinie“. W ramach Pikniku m.in. ogłoszono wyniki konkursów, 

przeprowadzono finał konkursu na najlepszą recytację wiersza oraz dokonano wręczenia 

nagród. Ponadto podczas Pikniku przeprowadzony został quiz wiedzy ekologicznej,  

w ramach, którego za udzielenie prawidłowych odpowiedzi na pytania z zakresu ochrony 

środowiska (w swojej kategorii wiekowej) uczestnik otrzymał nagrodę w postaci gadżetów 

zakupionych w ramach projektu. 

Dodatkowo, we wrześniu 2021 r. przeprowadzono na terenie powiatu akcję „Sprzątanie 

świata”. 28. ogólnopolska edycja akcji „Sprzątanie świata – Polska 2021” przebiegała w dniach 

17-19 września 2021 r. pod hasłem „Myślę, więc nie śmiecę.”. Na terytorium powiatu jarocińskiego 

kulminacja kampanii przypadła na dzień 11 września 2021 r. Koordynator akcji – Fundacja Nasza 

Ziemia w ramach ubiegłorocznej edycji szczególną uwagę zwróciła na fakt, że  czas pandemii nie 

pozostał także obojętny dla natury. Miejsca, w których często szukaliśmy wytchnienia od 

lockdownowej rzeczywistości były obciążone przez mieszkańców, turystów, co dodatkowo 
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wpłynęło na ilość śmieci w naturze. W przeprowadzonej corocznie na terytorium powiatu 

jarocińskiego akcji biorą udział głównie uczniowie szkół podstawowych, szkół 

ponadpodstawowych oraz innych placówek oświatowo-wychowawczych funkcjonujących 

na terytorium powiatu, a także Koła Polskiego Związku Wędkarskiego. 

W ramach działań związanych z edukacja ekologiczną w 2021 r. powstała „Ścieżka 

edukacyjna pod chmurką w Żerkowie”. Wartość ogółem przedsięwzięcia wynosiła 99 494,70 

zł, w tym pozyskano dofinansowanie w wys. 79 595,76 zł ze środków  Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska w Poznaniu w ramach Priorytetu „Edukacja ekologiczna”. W wyniku realizacji 

projektu powstała ścieżka edukacyjnej przy ścieżce rowerowej Jarocin – Żerków, w miejscu 

odpoczynku. Na przedmiotowym miejscu ustawionych zostało 10 szt. drewnianych tablic, które 

tworzą ścieżkę edukacyjną obejmującą – ścieżkę geograficzną oraz ścieżkę biologiczną. Przy 

tablicach zamontowanych zostało 10 szt. ławek oraz kosze na odpady z możliwością ich segregacji. 

Tablice edukacyjne w sposób ciekawy i atrakcyjny będą przekazywać wiedzę dotyczącą środowiska 

naturalnego i jego ochrony, w tym promować walory przyrodniczo-krajobrazowe powiatu, 

osobom odwiedzającym ścieżkę edukacyjną. Ścieżka edukacyjna jest aktywną forma edukacji 

pozwalającą łatwiej przyswajać wiedzę przyrodniczą, rozwijać pamięć oraz spostrzegawczość. 

 

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 2021 o przyznanie przedmiotowych dotacji złożono 38 wniosków, w tym na usunięcie 

azbestu z budynków mieszkalnych 21. W wyniku weryfikacji wniosków oraz po przedłożonych 

rozliczeniach łącznie w 2021 r. przy wsparciu finansowym budżetu powiatu usunięto pokrycie 

azbestowe z 17 budynków mieszkalnych. 

Ponadto w ubiegłym roku, w ramach realizacji zadania pn. „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów 

zawierających azbest z terenu powiatu jarocińskiego w latach 2021-2022”, przy wsparciu środków 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, odebrano  

i przetransportowano na uprawnione składowisko wyroby azbestowe z 22 nieruchomości.  

Łącznie w roku 2021 usunięto z terenu powiatu jarocińskiego odpady azbestowe w ilości 92,350 

ton.  

W ramach rewaloryzacji i utrzymania zabytkowych parków od kilku lat, w tym również  

w 2021 roku, po zakończeniu prac rewaloryzacyjnych w zabytkowych parkach przy Domu Dziecka 

w Górze oraz Domu Pomocy Społecznej w Kotlinie, środki w budżecie powiatu przeznaczane są na 

bieżące utrzymanie tych parków. W 2021 roku ze środków budżetu powiatu w ramach bieżące 
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utrzymanie zabytkowego parku w Porębie wykonano prace, których zakres obejmował usunięcie 

chwastów i samosiewów, w oparciu o zezwolenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

W ramach ograniczenia emisji zanieczyszczeń powietrza oraz zmniejszenia zagrożenia 

hałasem prowadzone są prace modernizacyjne na drogach powiatowych, które realizowane 

są zgodnie z uchwalanymi corocznie przez Radę Powiatu Jarocińskiego planami inwestycyjnymi,  

z wykorzystaniem zewnętrznych środków pomocowych. Ważniejsze inwestycje drogowe 

realizowane w 2021 roku, w ramach których wykonywano również ścieżki rowerowe to:  ostatni 

etap przebudowy drogi powiatowej 4181P w zakresie budowy ścieżki rowerowej Jarocin-

Wilkowyja-Żerków o długości 4,9 km, zakończenie przebudowy drogi powiatowej 4195P Hilarów – 

Wola Książęca o długości 2,9 km oraz przebudowy drogi powiatowej nr 4206P Rusko – Potarzyca 

– Golina o długości 5,3 km, rozpoczęcie przebudowy drogi powiatowej Żerków – Raszewy – 

Komorze, przebudowa dróg powiatowych w Brzóstkowie, Kotlinie i Panience polegająca na 

dobudowie i remoncie chodników o łącznej długości 1,2 km oraz rozpoczęcie budowy 12 

bezpiecznych przejść dla pieszych. 

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 2021 wykonano nasadzenia drzew, lipy 

drobnolistnej przy drodze powiatowej 4181P na odcinku Wilkowyja - Żerków w liczbie 160 szt.  

(na zakup części sadzonek tych drzew pozyskano środki z samorządu wojewódzkiego).    

 

 RAPORT O STANIE MIENIA 

 

 „II Powiatowy Piknik Ekologiczny pt.: „Z Ekologią na Ty” w Jarocinie” Wartość ogółem 

przedsięwzięcia wynosiła 75 000,00 zł Na realizację przedsięwzięcia pozyskano 

dofinansowanie w wys. 45 000,00 zł ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska w Poznaniu w ramach Priorytetu „Edukacja ekologiczna”. W dniu 10 listopada 

2021r. odbył się „II Powiatowy Piknik Ekologiczny pt.: „Z Ekologią na Ty”  

w Jarocinie” w Auli Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Jarocinie. Piknik był 

niepowtarzalną szansą, by poszerzyć swoją wiedzę z zakresu ekologii. Poprzez udział  

w licznych konkursach i quizie ekologicznym przepełnionych zabawami, zagadkami 

słownymi z zakresu ekologii i ochrony przyrody, uczestnicy mogli dowiedzieć się, jak 

chronić zieleń, wymienić ogrzewanie na ekologiczne oraz prawidłowo sortować odpady  

i dlaczego nasze działania są tak cenne dla otoczenia. W projekcie wzięło udział 400 

uczestników, z czego dzieci, młodzieży 350, dorosłych 50.   

W trakcie Pikniku : 

1) Miała prezentacja prac konkursowych wykonanych w ramach konkursu ekologicznego  

pt. „Śmieciom-STOP!” UWAGA NA AZBEST I INNE ODPADY NIEBEZPIECZNE”. 
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2) Odbyła się wystawa prac plastycznych wykonanych w ramach konkursu plastycznego  

pt. „Jestem Eko”. 

3) Miały miejsce występy dzieci i młodzieży:  

 prezentacja piosenek o tematyce ekologicznej przygotowanych w ramach 

konkursu na najładniejszą piosenkę o tematyce ekologicznej 

przeprowadzonego w 2020r.,  

 recytacja wierszy o treści związanej z ekologią w ramach konkursu  

na najlepszą recytację wiersza o tematyce ekologicznej, 

4) przeprowadzono Quizu nt. wiedzy ekologicznej z nagrodami, 

5) rozstrzygnięto i ogłoszenie wyników konkursów: 

 Oswajamy przyrodę, 

 „Śmieciom-STOP!”. „UWAGA NA AZBEST I INNE ODPADY NIEBEZPIECZNE”,  

 „Jestem Eko”, 

 na najlepszą recytację wiersza o tematyce ekologicznej. 

Dodatkowo we współpracy z firmą Bau-Technik Sp. z o.o. w Jarocinie zajmującą się 

kompleksowymi usługami w zakresie fotowoltaiki, uczestnicy mogli dowiedzieć się  

o korzyściach dla środowiska przyrodniczego, w związku z montowaniem paneli 

fotowoltaicznych. Można było zapoznać się z urządzeniami (m.in. z dronem) wykorzystywanymi 

do wskazywania jak najlepszego miejsca na usytuowanie paneli fotowoltaicznych na dachach 

budynków a także z możliwościami aplikowania o środki zewnętrzne na wykorzystanie 

fotowoltaiki. Dodatkowym akcentem było wspólne sadzenie róży w kolorze białym  

i czerwonym zasponsorowanej przez firmę FILIGARDEN Filip Wojciechowski z Żerkowa na 

terenie Ogrodu Różanego przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych. 

 

 „Ścieżka edukacyjna pod chmurką w Żerkowie” Wartość ogółem przedsięwzięcia wynosiła 

99 494,70 zł Na realizację przedsięwzięcia pozyskano dofinansowanie w wys. 79 595,76 zł  

ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu w ramach Priorytetu 

„Edukacja ekologiczna”. W wyniku realizacji projektu powstała ścieżka edukacyjna  

z lokalizowana przy ścieżce rowerowej Jarocin – Żerków w miejscu przeznaczonym do 

odpoczynku. 10 szt. drewnianych tablic, które tworzą ścieżkę edukacyjną obejmującą – ścieżkę 

geograficzną oraz ścieżkę biologiczną. Przy tablicach zamontowanych zostało 10 szt. ławek oraz 

kosze na śmieci z możliwością segregacji śmieci. Tablice edukacyjne w sposób ciekawy  

i atrakcyjny przekazują wiedzę dotyczącą środowiska. Ścieżka edukacyjna jest aktywną forma 

edukacji pozwalającą łatwiej przyswajać wiedzę przyrodniczą, rozwijać pamięć oraz 

spostrzegawczość. 

 

 Zakup sadzonek drzew miododajnych. Zakupiono 60 szt. sadzonek drzew miododajnych  

za kwotę 19 800,00 zł, z czego 17 820,00 zł pochodziło ze środków Województwa 

Wielkopolskiego. Drzewa nasadzono przy drodze powiatowej nr 4181 P w gminie Żerków. 
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XIII.  ROLNICTWO, LEŚNICTWO  

I RYBACTWO ŚRÓDLĄDOWE 
 

 Promocja rolnictwa 

Funkcjonowanie samorządu powiatowego w zakresie rolnictwa wiążą się przede 

wszystkim z działaniami promocyjnymi.  

Do działań promocyjnych na rzecz rolnictwa i obszarów wiejskich można 

zaliczyć  „II Powiatowy  Festiwal Smaków i Rękodzieła”. Festiwal odbył się 5 września 2021 r. 

na placu Państwowej Straży Pożarnej przy ul. Powstańców Wlkp. w Jarocinie, podczas którego 

zaprezentowało się 13 Kół Gospodyń Wiejskich z terenu powiatu jarocińskiego. Zwiedzający mogli 

skosztować potraw przygotowanych przez koła gospodyń oraz wziąć udział w warsztatach 

pieczenia chleba oraz warsztatach ceramicznych w plenerze. W trakcie festiwalu odbył się konkurs 

na najbardziej imponujące warzywo lub owoc. Koła Gospodyń Wiejskich wzięły udział w konkursie 

„Lokalny Smak Roku 2021”. Ponadto w ramach festiwalu przeprowadzono konkurs pt. „Historia 

naszej wsi”, który dedykowany był dla organizacji pozarządowych, które chciały się pochwalić 

historią swojej wsi poprzez wykonanie kroniki danej miejscowości. Realizacja zadania została 

sfinansowana ze środków Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w ramach Pomocy Technicznej 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, w wys. 29.603,00 zł oraz ze środków budżetu 

powiatu w wys. 2.499,66 zł. 

Inną z form promocji rolnictwa to wręczenie wyróżnienia „Za zasługi dla Powiatu 

Jarocińskiego” m.in. w kategorii rolnictwo, podczas zorganizowanej w roku 2021 Gali Powiatu 

Jarocińskiego. 

Promocja rolnictwa to także informacje, które na bieżąco prezentowane są na stronie internetowej 

www.powiat-jarocinski.pl oraz portalu społecznościowym Facebook.  

W ramach nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa, w roku 

2021 trwale zrównoważoną gospodarkę leśną, na terenie powiatu jarocińskiego prowadzono  

w oparciu o obowiązujące uproszczone plany urządzenia lasów oraz o inwentaryzację stanu lasów 

(dla powierzchni rozdrobnionych). Bezpośredni nadzór w terenie w imieniu Starosty Jarocińskiego,  

w oparciu o zawarte porozumienia, sprawują Nadleśniczowie Nadleśnictwa Jarocin, Piaski 

i Taczanów (odpowiednio do powierzchni objętych zasięgiem działania nadleśnictw).  

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, poprzez 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 
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zanotowano w lasach niepaństwowych na terenie gminy Jaraczewo (m. Bielejewo, Gola, Łobez, 

Panienka) oraz gminy Żerków (m. Chrzan, Gęczew, Lgów). Właściciele zniszczonych lasów mogli 

uzyskać pomoc ze środków funduszu leśnego, po uporządkowaniu zniszczonej powierzchni objętej 

zrębami. W 2021 roku kolejni właściciele zgłosili zakończenie prac związanych z uporządkowaniem 

zniszczonych lasów oraz po przeprowadzonych oględzinach otrzymali ww. środki, które 

przekazywane były 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 pływającego.  

Zgodnie ze stanem na koniec roku 2021 Starosta Jarociński wydał 3547 kart wędkarski (w tym  

w 2021 r. 161 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 2021 r. liczyła 30 członków. 

W rejestrze sprzętu pływającego, służącego do amatorskiego połowu ryb, prowadzonego 

przez Starostę Jarocińskiego na dzień 31.07.2020 r. wpisano 368 jednostek pływających.  

Z początkiem sierpnia 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów 

i innych jednostek pływających o długości do 24 m. Przepisy tej ustawy w sposób odmienny 

przewidują rejestrację jednostek pływających, ustalając w przepisach przejściowych kilkuletni 

okres zachowania dotychczasowych wpisów do rejestrów. Starosta Jarociński, jako jeden  

z organów rejestrujących w roku 2021 dokonał rejestracji na nowych zasadach 15 jednostek 

pływających, dla których wydano dokumenty rejestracyjne.       

 

 

XIV.  PORZĄDEK PUBLICZNY   

I BEZPIECZEŃSTWO OBYWATELI 
 

Bezpieczeństwo, porządek publiczny, obronność oraz ochrona przeciwpożarowa  

i przeciwpowodziowa stanowią tę sferę zainteresowania administracji publicznej, która jest 

niezwykle istotna nie tylko ze względu na normalne funkcjonowanie instytucji samorządowych, ale 

też na konieczność zapewnienia podstawowych potrzeb społeczeństwa, w tym też potrzeby 

bezpieczeństwa. Powyższa sfera ochronna i obronna, a właściwie skuteczność zadań 

realizowanych w tym obszarze, decyduje o stabilności instytucji publicznych, a także wpływa na 

nastroje społeczne. 

W Powiecie Jarocińskim działa Komisja Bezpieczeństwa i Porządku, która jest organem 

powołanym w celu realizacji zadań starosty w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, 
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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,  

 Powiatowy Inspektorat Weterynarii.  

 

 Komenda Powiatowa Policji w Jarocinie 

 

 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. 

W strukturze organizacyjnej Komendy Powiatowej Policji w Jarocinie funkcjonują niżej 

wymienione komórki organizacyjne: 

1) Wydział Kryminalny (realizuje zadania operacyjno-rozpoznawcze i dochodzeniowo-

śledcze, prowadzi czynności zmierzające do ustalenia sprawców przestępstw, ustalaniu 

miejsc pobytu i zatrzymywaniu osób poszukiwanych): 

a) Referat Dochodzeniowo-Śledczy, 

b) Zespół Operacyjno-Rozpoznawczy, 

c) Zespół do walki z Przestępczością Gospodarczą 

d) Zespół Techniki Kryminalistycznej; 

2) Wydział Prewencji i Ruchu Drogowego (realizuje zadania patrolowo-interwencyjne, 

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): 

a) Ogniwo Patrolowo-Interwencyjne, 

b) Ogniwo Ruchu Drogowego, 

c) Rewir Dzielnicowych, 

d) Zespół Dyżurnych, 

e) Zespół do spraw Wykroczeń, Nieletnich i Patologii,  

f) Zespół do spraw Organizacji Służby i Zarządzania Kryzysowego; 

mailto:starostwo@powiat-jarocinski.pl
http://www.powiat-jarocinski.pl/


 

 

84 
Raport o stanie Powiatu Jarocińskiego za 2021 rok 

 

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 

 

3) Referat Wspomagający (wspomagający działalność Policji w zakresie organizacyjnym, 

logistycznym i technicznym); 

4) Jednoosobowe stanowisko do spraw Prasowo-Informacyjnych (realizuje zadania  

w zakresie kontaktów z mediami).  

Stan etatowy jednostki na dzień 31.12.2021 r.: 

- 114 etatów policyjnych, 114 stan ewidencyjny,   

- 19 etatów cywilnych, 19 zatrudnionych pracowników. 

 Dane statystyczne 

Przestępstwa ogółem 

Rok 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Ilość 1255 1187 1115 1054 936 812 855 955 875 815 947 

 

Wykrywalność przestępstw 

Rok 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Ilość 82,4% 80% 80,7% 82,6% 80,3% 82% 85,1% 85,8% 84,49% 83,95% 84,92% 

 

Zagrożenie przestępczością w gminach w 2021 r. 

Jarocin Jaraczewo Kotlin Żerków 

719 49 67 113 

 

Przestępstwa w 7 podstawowych kategoriach: 

(kradzież mienia, kradzież z włamaniem, kradzież z włamaniem do samochodu, uszkodzenie 

mienia, uszkodzenie rzeczy, uszkodzenie ciała, bójki i pobicia, rozboje i wymuszenia) 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Ilość 373 300 295 223 196 173 191 177 208 

 

Wykrywalność przestępstw w 7 podstawowych kategoriach 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Ilość 58,31% 59,47% 60% 64,57% 64,68% 68,21% 66,32% 67,98% 67,79% 

 

Zagrożenie przestępczością w 7 podstawowych kategoriach w gminach w 2021 r. 
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Jarocin Jaraczewo Kotlin Żerków 

153 18 18 18 

 

Zagrożenie przestępczością na terenie powiatu jarocińskiego w ramach przestępstw  

w 7 podstawowych kategoriach w 2021 r.: 

1) stwierdzono 91 kradzieży mienia, w tym na terenie Miasta i Gminy Jarocin – 72, Miasta  

i Gminy Jaraczewo – 9, Gminy Kotlin – 4, Miasta i Gminy Żerków – 6, osiągając wykrywalność 

na poziomie 60,87%; 

2) stwierdzono 50 kradzieży z włamaniem, w tym na terenie Miasta i Gminy Jarocin - 33, Miasta 

i Gminy Jaraczewo – 3, Gminy Kotlin – 5, Miasta i Gminy Żerków – 9, osiągając wykrywalność 

na poziomie 64%; 

3) stwierdzono 11 bójek i pobić, w tym na terenie Miasta i Gminy Jarocin - 8, Gminy Kotlin – 2, 

Miasta i Gminy Żerków – 1, osiągając wykrywalność na poziomie 100%; 

4) stwierdzono 3 rozboje i wymuszenia na terenie Miasta i Gminy Jarocin, osiągając 

wykrywalność na poziomie 100%; 

5) stwierdzono 16 uszkodzeń ciała, w tym na terenie Miasta i Gminy Jarocin - 13, Miasta  

i Gminy Jaraczewo – 1, Gminy Kotlin – 2, osiągając wykrywalność na poziomie 100%; 

6) stwierdzono 36 uszkodzeń mienia, w tym na terenie Miasta i Gminy Jarocin - 24, Miasta  

i Gminy Jaraczewo – 5, Gminy Kotlin – 5, Miasto i Gmina Żerków – 2, osiągając wykrywalność 

na poziomie 63,89%;  

7) stwierdzono 3 kradzieże z włamaniem do samochodów, w tym na terenie Miasta i Gminy 

Jaraczewo – 1, Gminy Kotlin – 1, Miasta i Gminy Żerków – 1, osiągając wykrywalność  

na poziomie 75%. 

 

 Zdarzenia drogowe ogółem 

Rok 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Ilość 619 594 619 562 633 732 699 675 690 583 656 

 

Wypadki drogowe 

Rok 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Ilość 42 38 38 39 36 30 31 38 46 29 31 

 

Kolizje drogowe 

Rok 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
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Ilość 619 557 581 523 597 702 668 637 644 554 625 

 

Ofiary śmiertelne w wypadkach drogowych 

Rok 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Ilość 8 7 7 6 7 4 6 9 8 5 6 

 

Zdarzenia drogowe w gminach w 2021 r. 

Jarocin Jaraczewo Kotlin Żerków 

512 45 55 44 

 

Zagrożenie na drogach w 2021 r. 

S11 K11 K12 K15 W443 powiatowe gminne inne 

12 59 63 37 21 201 210 53 

 

 Programy profilaktyczne 

W 2021 roku Komenda Powiatowa Policji w Jarocinie realizowała liczne programy 

profilaktyczne:  

1) 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);  

2) Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (program, którego 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);  

3) Kręci mnie bezpieczeństwo (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);  
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4) 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); 

5) Dopalacze niszczą życie (program wojewódzki skierowany do dzieci i młodzieży oraz rodziców, 

uświadamiający konsekwencje prawne i zdrowotne używania i posiadania środków 

odurzających, przeprowadzono 55 prelekcji w szkołach, w dniu 24.10.2018 r. odbyła się 

debata społeczna poświęcona bezpieczeństwu młodzieży i zagrożeniom związanym  

z dopalaczami i innymi używkami); 

6) Dwie strony sieci (program wojewódzki, skierowany do dzieci i młodzieży, rodziców, 

pedagogów mający na celu zwiększenie wiedzy na temat cyberzagrożeń); 

7) Bezpieczne życie seniorów (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”); 

8) Odblask Ratuje Życie (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); 

9) Sam Sprawdź Promile (działania własne skierowane do kierowców pojazdów mechanicznych, 

podczas których rozdawane są jednorazowe aloksyty, ich celem uświadomienie  

o konsekwencjach prawnych kierowania pojazdem pod wpływem alkoholu); 

10) WIBEROO – Wielkopolski Bezpieczny Rower, serwis internetowy umożliwiający znakowanie 

oraz sprawdzanie rowerów; 

11) PYREK.PL – internetowy serwis edukacyjno-informayjny Wielkopolskiej Policji nie tylko dla 

dzieci. Z uwagi na epidemię koronawirusa ograniczono spotkania ze społeczeństwem, 

skupiając się na działalności medialnej, w szczególności w Internecie.    

 

Materialne wsparcie działalności prewencyjnej przez Starostwo Powiatowe w Jarocinie: 

 namiot z nadrukiem POLICJA – darowizna rzeczowa o wartości 2750 zł. 

 

 Przedsięwzięcia organizowane we współpracy ze Starostwem Powiatowym  

w Jarocinie  

 

 Klasy o profilu policyjno-prawnym w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie 

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 
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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.  

Ponadto policjanci przygotowują uczniów do turniejów oraz konkursów kierowanych  

do uczniów klas policyjnych, zarówno na szczeblach regionalnych jak i ogólnopolskim.  

 współpraca z powiatowymi instytucjami:  

- z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Jarocinie w zakresie 

zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa,  

- z Powiatowym Urzędem Pracy w Jarocinie w zakresie zwalczania handlu ludźmi  

- z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie w zakresie przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie. 

 

 Komenda Powiatowa Państwowej  Straży Pożarnej  

w Jarocinie 

 

 Obszar działania 

Obszar działania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jarocinie usytuowany 

jest geograficznie w południowo-wschodniej części województwa wielkopolskiego i graniczy z: od 

strony zachodniej - Powiat Gostyń i Śrem od strony wschodniej - Powiat Pleszew od strony 

północnej - Powiat Środa i Września od strony południowej - Powiat Krotoszyn Wśród typowych 

zagrożeń można wymienić zagrożenia pożarowe, niebezpieczeństwa wynikające z szeroko 

rozwiniętym transportem drogowym oraz kolejowym, jak również związane z przesyłem gazu 

poprzez rurociągi średniego ciśnienia. Ostatnie lata pokazały także liczne zagrożenia 

spowodowane siłami natury, wśród których w szczególności można wymienić zagrożenia 

powodziowe wynikające z nawalnych i obfitych opadów deszczu oraz wiosennych roztopów. Żyjąc 

w XXI wieku należy pamiętać także o zagrożeniach terroryzmem i obiektach, które w szczególności 

są narażone na ataki terrorystyczne. Miasto Jarocin jest znaczącym węzłem komunikacyjnym,  

w którym zbiegają się istotne szlaki drogowe i kolejowe. Wzdłuż północnej granicy powiatu 

przebiega międzynarodowy korytarz lotniczy. Swoistym zagrożeniem są również magistrale, 

wiertnie oraz kopalnie gazu ziemnego. 

 Działalność operacyjno – szkoleniowa 

  Obszar powiatu operacyjnie zabezpieczają: Komenda Powiatowa i Jednostka Ratowniczo – 

Gaśnicza Państwowej Straży Pożarnej w Jarocinie kategorii „D” (35 strażaków i 5 dyspozytorów 

SKKP systemu zmianowego oraz 8 strażaków systemu codziennego). Działania ratownicze PSP 
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wspierane są przez 46 jednostek OSP, z których 11 włączonych jest do Krajowego Systemu 

Ratowniczo-Gaśniczego.  

Ogólne zestawienie zbiorcze jednostek OSP powiatu jarocińskiego wg typu 

POWIAT 

JAROCIN 

JEDNOSTKI OSP TYPU ‘S’ 
OSP TYPU M ŁĄCZNIE 

S1 S2 S3 RAZEM W TYM W KSRG 

2021 31 10 3 44 11 2 46 

  

Szczegółowe zestawienie OSP w rozbiciu na gminy 

 

LP. GMINA OGÓŁEM 

TYP JEDNOSTKI OSP 

TERENOWE ZAKŁADOWE 
W TYM 

KSRG 
S-3 S-2 S-1 M-1 S-2 S-1 M-1 

1 Jarocin 14 2 3 9 0 0 0 0 4 

2 Jaraczewo 14 0 1 11 2 0 0 0 2 

3 Kotlin 10 0 2 8 0 0 0 0 2 

4 Żerków 8 1 3 4 0 0 0 0 3 

OGÓŁEM 46 3 9 32 2 0 0 0 11 

 

       Obecnie do KSRG włączonych jest 11 jednostek OSP powiatu jarocińskiego: 

 4 z terenu gminy Jarocin: OSP Cielcza, OSP Golina, OSP Jarocin, OSP Witaszyce, 

 2 z terenu gminy Kotlin: OSP Kotlin, OSP Racendów, 

 3 z terenu gminy Żerków: OSP Ludwinów, OSP Dobieszczyzna, OSP Żerków,  

 2 z terenu gminy Jaraczewo: OSP Jaraczewo, OSP Nosków. 

 Porównanie ilości zdarzeń  

GMINA 

ROK 2020 ROK 2021 
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Jarocin 71 1223 23 1317 85 1354 25 1464 

Jaraczewo 18 80 1 99 29 136 1 166 
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Kotlin 17 62 2 81 21 110 4 135 

Żerków 26 123 2 151 34 190 2 226 

Ogółem 132 1488 28 1648 169 1790 32 1991 

ILOŚCIOWY WZROST / SPADEK ZDARZEŃ +37 +302 +4 +343 

% WZROST / SPADEK ILOŚCI ZDARZEŃ 28% 20% 14% 21% 

 

Na terenie powiatu jarocińskiego w 2021 roku nastąpił wzrost ogólnej ilości zdarzeń 

w stosunku do roku 2020 o prawie 21%. Jednostki ochrony przeciwpożarowej interweniowały 

w powiecie jarocińskim 1991 razy. Interwencie te związane były z 169 pożarami, 1790 

miejscowymi zagrożeniami oraz 32 alarmami fałszywymi. Zauważalny wzrost ilości miejscowych 

zagrożeń w stosunku do roku 2020 spowodowany jest prowadzeniem działań związanych 

z obowiązującym stanem zagrożenia epidemicznego w zakresie kontroli stanu namiotów 

pneumatycznych, stanowiących tymczasowe izby polowe przy Szpitalu Powiatowym w Jarocinie, 

dostarczaniem posiłków do osób przebywających na kwarantannie na terenie gminy Jarocin oraz 

innych działań mających na celu zapobieganie rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 

przez jednostki ochrony przeciwpożarowej. 

Podział procentowy interwencji JOP ze względu na rodzaj zdarzenia 

 

Szacunkowa wartość strat pożarowych i uratowanego mienia 

GMINA / POWIAT 

STRATY  

(W TYS. PLN) 

URATOWANE MIENIE  

(W TYS. PLN) 

2020 2021 2020 2021 

Jaraczewo 665,4 260,2 52125,0 5301,0 

Jarocin 417,0 2071,9 38581,0 21382,0 

Kotlin 582,1 64,0 2757,0 3300,0 

Żerków 142,3 244,5 2271,0 7810,0 

Jarociński 1806,8 2640,6 95734,0 37793,0 

 

2% 8% 

90% 
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W roku 2021 szacunkowe straty spowodowane pożarami zamknęły się kwotą 

2 640 600,00 zł Natomiast wartość uratowanego mienia wyniosła 3 779 300,00 zł  

Przeliczając wielkość strat pożarowych na jednego mieszkańca powiatu jarocińskiego 

otrzymujemy kwotę 37,41 złotych, natomiast biorąc pod uwagę wartość uratowanego mienia 

kwota ta wynosi już 535,46 złotych, co wskazuje na prawie 15 - krotną przewagę kwotową na 

korzyść mienia uratowanego.  

Udział zastępów OSP i PSP w działaniach ratowniczych na terenie powiatu 

 
RAZEM POŻARY MZ AF 

1991 169 1790 32 

Udział zastępów / strażaków PSP 1410 zastępów / 4216 strażaków PSP 

Udział zastępów / strażaków 11 jednostek 

OSP z KSRG 
842 zastępów / 4420 strażaków KSRG 

Udział zastępów / strażaków pozostałych 35 

 jednostek OSP 
514 zastępów / 2667 strażaków spoza KSRG 

Razem: zastępów / strażaków 2766 / 11303 

Zastępy jednostek ochrony przeciwpożarowej wyjeżdżały 2766 razy, gdzie pojazdy 

Państwowej Straży Pożarnej dysponowane były 1410 razy, a 46 jednostek Ochotniczych Straży 

Pożarnych 1356 razy. Na uwagę zasługuje fakt znacznego zaangażowania jednostek OSP z KSRG, 

gdyż na 1356 wyjazdy do zdarzeń jednostek OSP, aż 842 razy wyjeżdżały pojazdy z 11 jednostek 

z KSRG. Pozostałe 35 jednostek OSP spoza KSRG wyjeżdżały do zdarzeń 514 razy. 

Ilości wywołań numerów alarmowych telefonu 998 odbieranych przez dyżurnych 

Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego w 2021 roku. 

Europejski Numer Alarmowy 112 od dnia 12 lutego 2013 roku obsługiwany jest przez 

operatorów Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Poznaniu. Również 19 października 2021 

roku dokonano przeniesienia obsługi numeru alarmowego 998 ze Stanowiska Kierowania 

Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Jarocinie do Centrum Powiadamiania 

Ratunkowego. Dyspozytorzy Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego do dnia 

19 października 2021 roku odbierali 1841 dzwoniące telefony alarmowe spędzając niespełna 

41 godzin z słuchawką telefonu alarmowego przy uchu.  

Dyżurny Operacyjny Powiatu SKKP pełni służbę jednoosobowo. Na jego barkach spoczywa 

odpowiedzialność oraz przyjmowanie zgłoszeń alarmowych o zagrożeniach i koordynowanie 

działaniami ratowniczymi. 

 Mając na uwadze efektywność i skuteczność prowadzenia działań ratowniczych należy 

podejmować ciągłe starania zmierzające do wymiany najstarszych pojazdów pożarniczych 

(najstarszy pojazd gaśniczy wodno-pianowy: 1967 rok produkcji), na pojazdy spełniające obecne 
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wymogi i parametry. Średni wiek pojazdów jednostek OSP powiatu jarocińskiego wynosi 17 lat. 

Szczegółowe informacje dotyczące wieku pojazdów OSP zamieszczono w załączniku nr 2. 

Kolejnym zadaniem o priorytetowym znaczeniu jest sukcesywne uzupełnianie stanu 

brakującego sprzętu ratowniczego. Istnieje także potrzeba rozbudowy istniejących systemów 

selektywnego alarmowania jednostek OSP, modernizacji istniejącego sprzętu łączności radiowej 

UKF oraz modernizacji strażnic, zarówno w aspekcie pomieszczeń garażowych, jak również 

socjalnych dla członków OSP.  

 

 Przygotowanie techniczne i możliwości prowadzenia działań ratowniczych. 

 W roku 2021 na terenie Powiatu Jarocińskiego Państwowa Straż Pożarna uczestniczyła w 105 

działaniach ratowniczych związanych z usuwaniem skutków wypadków komunikacyjnych. Jest to 

porównywalna ilość interwencji w stosunku do roku 2020. Nastąpił nieznaczny spadek osób 

poszkodowanych. W wyniku wypadków komunikacyjnych życie straciły 3 osoby. 

Wypadki w komunikacji drogowej, podczas których była wymagana interwencja straży pożarnej 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

ILOŚĆ ZDARZEŃ 107 109 87 108 101 118 126 123 130 102 105 

OSOBY RANNE 130 112 74 126 94 99 113 134 88 68 64 

OFIARY 

ŚMIERTELNE 
6 10 7 3 5 3 9 11 5 6 3 

Łącznie w 2021 roku strażacy udzielali kwalifikowanej pierwszej pomocy 153 

poszkodowanym, co wiąże się z obligatoryjnym wystawieniem karty udzielanej pomocy 

medycznej. Członkowie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych włączonych do KSRG z terenu 

powiatu jarocińskiego udzielali pomocy 67 poszkodowanym wypełniając tyleż samo kart 

udzielonej pomocy medycznej. Jednostki spoza KSRG prowadziły działania z zakresu 

kwalifikowanej pierwszej pomocy 12 razy. Natomiast strażacy Państwowej Straży Pożarnej 

udzielali pomocy medycznej 75 poszkodowanym.  

 Zgodnie z obowiązującymi zasadami organizacji ratownictwa medycznego w Krajowym 

Systemie Ratowniczo - Gaśniczym jednostki OSP włączone do KSRG wyposażone są w zestawy 

medyczne PSP R-1, które pozwalają na prowadzenie samodzielnych działań z zakresu ratownictwa 

medycznego, tak jak w przypadku PSP, która dysponuje 5 zestawami ratowniczymi PSP R-1.  

 Zgodnie z aktualnie obowiązującymi wymogami szkoleniowymi dotyczącymi ratownictwa 

medycznego w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy, wszyscy strażacy PSP posiadają 

wymagany certyfikat ratownika.  
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 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. Liczbę zdarzeń w latach 2018-2021 związanych 

z usuwaniem oraz neutralizacją substancji ropopochodnych z jezdni dróg publicznych wraz 

z zużyciem sorbentu przedstawiono w poniższym zestawieniu tabelarycznym: 

Analiza ilości zdarzeń związanych z usuwaniem oraz neutralizacją substancji ropopochodnych 

wraz z zużyciem sorbentu 

Status drogi 
2018 2019 2020 2021 

Liczba działań na drogach / zużyty sorbent (kg) 

Krajowe 16 2020 34 1265 26 1340 38 2910 

Wojewódzkie 5 220 10 835 5 200 6 60 

Powiatowe 21 1210 63 3620 64 3890 85 2060 

Gminne 53 2610 65 1728 65 1205 106 3220 

Razem 196 10792 95 6060 172 7478 235 8250 

 

Analizując najczęściej występujące zdarzenia w roku 2021 o charakterze miejscowych 

zagrożeń jednostki ochrony przeciwpożarowej uczestniczyły w: 

 693 działaniach w zakresie zapobieganiu rozprzestrzeniania koronawirusa COVID-19 

w tym: kontrola stanu namiotów pneumatycznych stanowiących tymczasowe izby polowe 

przy Szpitalu Powiatowym w Jarocinie, pobranie próbek do badań na obecność wirusa 

SARS-CoV-2, dostarczenie środków ochrony indywidualnej dla mieszkańców oraz 

dostarczanie posiłków do osób przebywających na kwarantannie na terenie gminy Jarocin 

przez jednostki OSP. 

 420 działaniach ratowniczych mających na celu usunięcie zagrożenia stwarzanego przez 

nietypowe zachowania zwierząt oraz agresywnie zachowujące się owady błonkoskrzydłe, 

 105 działaniach ratowniczych związanych z usuwaniem skutków wypadków w komunikacji 

drogowej, 

 235 działaniach ratowniczych mających na celu usunięcie rozlanej substancji 

ropopochodnej z jezdni, 

 186 działaniach ratowniczych będących następstwem wystąpienia huraganów oraz silnych 

wiatrów, 

 123 działaniach ratowniczych w wyniku wystąpienia gwałtownych opadów 

atmosferycznych. 
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Należy także dodać ogromne zaangażowanie i rolę funkcjonariuszy podczas dystrybucji 

środka dezynfekcyjnego, maseczek oraz przyłbic przeznaczonych dla żłobków, przedszkoli oraz 

szkół i kościołów. W ramach szeroko prowadzonych działań mających na celu zapobieganie 

rozprzestrzeniania koronawirusa SARS-CoV-2 strażacy przygotowywali również ulotki 

przeznaczone do  dystrybucji wśród mieszkańców powiatu jarocińskiego. 

Akcja informacyjna z pewnością podniosła świadomość mieszkańców w zakresie 

Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19. Odpowiednio przygotowane przez 

funkcjonariuszy KPPSP w Jarocinie ulotki zostały dostarczane do mieszkańców przez jednostki 

Ochotniczych Straży Pożarnych, które zadeklarowały chęć udziału w działaniach informacyjnych. 

Ulotki zawierały podstawowe informację o szczepionkach, sposobach zapisania się na szczepienie 

i możliwościach uzyskania pomocy strażaków w transporcie do punktu szczepień. Głównym 

zamysłem akcji poza dostarczeniem i rozpowszechnieniem materiałów informacyjnych było 

przede wszystkim dotarcie do mieszkańców wykluczonych cyfrowo, którzy nie korzystają  

z zasobów Internetu, często są samotni lub nie radzą sobie z informacją z innych źródeł. Komenda 

Powiatowa PSP w Jarocinie przygotowała prawie 40 tysięcy ulotek. 

 Dostarczanie środków ochrony indywidualnej do kościołów w okresie Świąt 

Wielkanocnych to kolejne działania  funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej i druhów 

Ochotniczych Straży Pożarnych w walce z pandemią koronawirusa. Dystrybucja płynu oraz 

maseczek miała na celu poprawę bezpieczeństwa wiernych uczestniczących w nabożeństwach 

oraz ograniczenie zagrożenia związanego z rozprzestrzenianiem się koronawirusa Sars-Cov-2. 

Akcja dostarczania środków ochronnych do kościołów prowadzona była na terenie całego kraju 

przez strażaków Państwowej oraz Ochotniczych Straży Pożarnych. Na terenie naszego powiatu 

druhowie OSP rozdysponowali 85 litrów płynu oraz 18 000 sztuk maseczek. 

Mając na uwadze wspólne bezpieczeństwo Wydział Operacyjno – Szkoleniowy, Informatyki 

 i Łączności bardzo aktywnie wspierał i koordynował akcję #SzczepimySię. Działania podejmowano 

w celu zwiększenia poziomu zaszczepienia mieszkańców powiatu. Funkcjonariusze oraz druhowie 

jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych licznie uczestniczyli w szczepieniach przeciwko COVID-

19. Szczepienia dla przedstawicieli służb mundurowych odbywały się w Wojewódzkim Szpitalu 

Zespolonym w Kaliszu. Warto dodać, że do dnia 30 kwietnia 2021 roku udało się zaszczepić 20 

funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jarocinie oraz 173 druhów 

jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. 

Przedstawiona powyżej ilość zdarzeń oraz wiążąca się z tym faktem konieczność udziału 

ratowników uczestniczących w działaniach ratowniczych wymaga zapewnienia ciągłości 

organizacji systemu szkoleń. Takie przedsięwzięcia są niezbędne w celu poprawnego 

koordynowania coraz bardziej skomplikowanych działań ratowniczych, w których niejednokrotnie 

poza powiatowymi służbami ratowniczymi dysponowane są specjalistyczne siły i środki, np. ciężkie 

samochody ratownictwa drogowego, dźwigi, śmigłowce ratownicze i inne.  
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 ZDARZENIA CHARAKTERYSTYCZNE W 2021 ROKU 

 10.01.2021 Tragiczny bilans niedzieli w Jarocinie i Żerkowie. W niedzielę 10 stycznia 

strażacy uczestniczyli w dwóch zdarzeniach, w których śmierć poniosły dwie osoby.  

 21.03.2021 Pożar stodoły w Siekierzynie gm. Żerków.  

 06.05.2021 Tarce wypadek drogowy. 3 osoby zostały przetransportowane do szpitali.  

 07.07.2021 Pożar zboża, słomy i ścierniska. Doszło do dwóch niebezpiecznych pożarów 

zboża na pniu oraz słomy i ścierniska na terenie powiatu jarocińskiego. Spaleniu uległo 

łącznie około 2.5 hektara zboża na pniu oraz słomy i ścierniska.  

 17-19.07.2021 Niebezpieczne nawałnice w Jarocinie. Odnotowano zwiększoną liczbę 

interwencji. 17 lipca w sobotę strażacy interweniowali aż 29 razy. W głównej mierze 

zdarzenia do jakich wyjeżdżali to zalane piwnice oraz parkingi. Natomiast towarzyszące 

ulewie silne wiatry doprowadziły do licznych wiatrołomów, które wymagały 

natychmiastowego usunięcia. 

 04.10.2021 – Pożar budynku, samochodu oraz wypadek.  Doszło do wielu zdarzeń  

w niewielkim odstępie czasu, do których dysponowano jednostki z terenu powiatu 

jarocińskiego. Zastępy dysponowane były między innymi do pożaru auta w miejscowości 

Strzyżewko oraz wypadku z udziałem samochodu osobowego w miejscowości Wyszki. 

Krótko po północy zastępy zadysponowano do pożaru piwnicy budynku wielorodzinnego 

w miejscowości Chrzan, gdzie działania prowadzono w silnym zadymieniu w sprzęcie 

ochrony dróg oddechowych.  

 ĆWICZENIA NA OBIEKTACH 

 W 2021 roku funkcjonariusze Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jarocinie 

przeprowadzili 17 rozpoznań operacyjnych obiektów, w których brały udział także jednostki OSP. 

 Z uwagi na sytuacją epidemiologiczną w kraju i występujące zagrożenie zarażenia 

koronawirusem SARS-CoV-2 w roku 2021 ograniczono ilość ćwiczeń, manewrów oraz warsztatów 

doskonalących na poziomie powiatowym. W miesiącu lipcu na terenie gminy Żerków odbyły 

się ćwiczenia połączone z inspekcją gotowości operacyjnej Plutonu Powiatowego „JAROCIN”. 

Założeniem ćwiczeń połączonych z inspekcją gotowości operacyjnej było zbudowanie magistrali 

na odległość 500 metrów z buforem wodnym oraz podanie skutecznych prądów gaśniczych 

o wydajności 1600 l/min. Dodatkowym zadaniem było zbudowanie układu pompowania wody 

dużej wydajności. Przećwiczono także różne warianty i metody dostarczania wody na duże 

odległości poprzez przetłaczanie oraz przepompowywanie. W ćwiczeniach udział wzięły 

następujące jednostki: JRG Jarocin, OSP Jaraczewo, OSP Jarocin, OSP Ludwinów, OSP Racendów, 

OSP Witaszyce, OSP Żerków. Z pewnością wnioski i spostrzeżenia oraz uwagi z ćwiczeń pozwolą 

wyeliminować błędy oraz braki sprzętowe w celu zwiększenia skuteczności prowadzenia 

rzeczywistych działań ratowniczo gaśniczych. 

 Wychowanie fizyczne oraz sport pożarniczy 

Niestety wprowadzone obostrzenia oraz zapewnienie przestrzegania przyjętych zasad 

reżimu sanitarnego uniemożliwiły organizacje imprez sportowych zaplanowanych 

w harmonogramie „Wielkopolskiego Kalendarza Imprez Sportowych 2021”. Odwołano również 
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przeprowadzenie corocznych testów sprawności fizycznej funkcjonariuszy Państwowej Straży 

Pożarnej. W minionym roku nie organizowano także na terenie powiatu jarocińskiego zawodów 

sportowo – pożarniczych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. 

 Szkolenia Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej 

Szkolenia druhów Ochotniczych Straży Pożarnych realizują w formie zajęć teoretycznych 

oraz praktycznych wyznaczeni rozkazem oficerowie i aspiranci Komendy Powiatowej Państwowej 

Straży Pożarnej w Jarocinie. Podczas szkoleń wykorzystywana jest baza lokalowa oraz sprzęt 

i wyposażenie Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej. Udział w działaniach ratowniczo – gaśniczych 

wymaga odpowiedniego przygotowania oraz nabycia szerokich umiejętności. Szkolenia mają na 

celu przygotować członków OSP do prowadzenia podstawowych czynności ratowniczych 

w ramach zastępu podczas działań ratowniczych z wykorzystaniem sprzętu i wyposażenia 

technicznego, w tym urządzeń nadawczo - odbiorczych właściwych dla sieci UKF Państwowej 

Straży Pożarnej. Ciągłe uzupełnianie, pogłębianie i aktualizowanie wiadomości oraz podwyższanie 

sprawności praktycznej gwarantuje bezpieczne i efektywne prowadzenie działań ratowniczo – 

gaśniczych. 

W 2021 roku w przeprowadzono 2 szkolenia podstawowe strażaków ratowników 

Ochotniczych Straży Pożarnych dla uczniów Technikum Mechanicznego z Przysposobieniem 

Pożarniczym, które ukończyło łącznie 14 osób. Przeprowadzono także 4 szkolenia kierujących 

działaniem ratowniczym dla członków OSP, które z wynikiem pozytywnym ukończyły w sumie 

64 osoby.  

Przy współpracy z Zarządami Gminnymi i Zarządem Powiatowym ZOSPRP w Jarocinie 

zorganizowano kursy z zakresu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy oraz szkolenia recertyfikacyjne 

zakończone egzaminem dla strażaków OSP. 

W ramach współpracy z Zespołem Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Jarocinie 

prowadzone są zajęcia dla uczniów technikum mechanicznego z przysposobieniem pożarniczym. 

Uczniowie odbywają lekcje w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, gdzie pod 

nadzorem funkcjonariuszy pogłębiają wiedzę pożarniczą. Wspomniana współpraca na stałe 

wpisała się w strategię popularyzacji zawodów pożarniczych w powiecie jarocińskim. 

Ważnym elementem działalności w roku 2021 był wzrost bezpieczeństwa strażaków oraz 

wprowadzenie działań profilaktycznych i rozwiązań organizacyjnych, mających na celu 

ograniczenie bezpośredniego narażenia ratowników na czynniki rakotwórcze poprzez: 

a) realizację szkoleń w zakresie profilaktyki rakotwórczej zarówno wśród funkcjonariuszy 

Państwowej Straży Pożarnej oraz druhów Ochotniczych Straży Pożarnych; 

b) bieżące zakupy i uzupełnianie jednorazowych rękawiczek oraz półmasek filtrujących 

o stopniu ochrony min. FFP2; 

c) zwrócenie szczególnej uwagi na kontakt i dbałość w zakresie izolowania strażaków 

przed zabrudzonymi podczas pożaru przedmiotami; 

d) bieżące uzupełnianie samochodów ratowniczo – gaśniczych w podstawowe zestawy 

(woda, mydło, nawilżane chusteczki, jednorazowe ręczniki) umożliwiające wstępne 
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oczyszczenie sprzętu i środków ochrony indywidualnej oraz dokonanie higieny rąk, szyi 

i twarzy na miejscu zdarzenia; 

e) utrzymanie miejsca na czyszczenie sprzętu użytego podczas działań wyznaczając 

jednocześnie strefę „czystą” i „brudną”. 

f) zapewnienie odpowiednich środków czyszczących i środków ochronnych; 

g) przeanalizowano system czyszczenia sprzętu i środków ochrony osobistej. Jednostka 

Ratowniczo – Gaśnicza wyposażona jest w profesjonalną pralkę oraz suszarkę 

z przeznaczeniem do czyszczenia ubrań specjalnych; 

h) ciągłe utrzymanie w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej rezerwy ubrań specjalnych 

w minimalnej ilości odpowiadającej liczbie strażaków na zmianie. 

Wprowadzono także rozwiązania organizacyjne mające na celu właściwą asekurację 

strażaków prowadzących działania ratowniczo – gaśnicze podczas pożarów wewnętrznych. Próby 

zastosowania poszczególnych rozwiązań dokonano podczas realizacji ćwiczeń doskonalących. 

Zwrócono szczególną uwagę na wyznaczenie i wyposażenie rot asekuracyjnych w niezbędny 

sprzęt. Ustalono i wprowadzono również rozwiązania organizacyjne i sprzętowe umożliwiające 

ciągłą kontrolę czasu pracy strażaków w sprzęcie ochrony układu oddechowego. 

 Jarocińscy strażacy uczestniczyli także w specjalistycznych warsztatach szkoleniowych 

organizowanych przez Wojewódzki Ośrodek Szkoleniowy w formie wideokonferencji. 

Funkcjonariusze uczestniczyli w: 

- szkoleniach z zakresu zwalczania pożarów wewnętrznych; 

- szkoleniach z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy. 

Cyklicznie organizowane są również dla kierowców każdej zmiany służbowej szkolenia 

praktycznie, polegające na doskonaleniu techniki jazdy, które realizowane są na terenie jednostki 

oraz na drogach publicznych pod nadzorem instruktora nauki jazdy. Część praktyczną poprzedza 

się instruktażem teoretycznym z zakresu zasad kodeksu drogowego oraz techniki jazdy w trudnych 

warunkach zimowych. 

W roku 2021 kontynuowano prace w zakresie migracji strony internetowej do adresu 

www.gov.pl/kppsp-jarocin. Nowa szata graficzna, intuicyjny i bardziej przejrzysty układ strony 

pozwoli w prostszy oraz szybszy sposób odnaleźć wszelkie potrzebne informacje i przybliżyć 

działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jarocinie. Na stronie 

internetowej propagowane są także akcje oraz porady dotyczące: zagrożeń związanych z tlenkiem 

węgla i sezonem grzewczym, bezpiecznymi świętami, bezpiecznym lodowiskiem. 

 Informacje  kadrowe 

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 etatów funkcjonariuszy i 2 etaty korpusu służby 

cywilnej. W dniu 31 grudnia 2021 r. zatrudnionych było 46 funkcjonariuszy (37 w systemie 

zmianowym, 9 w systemie codziennym) oraz 2 pracowników korpusu służby cywilnej.  
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 Sprzęt i wyposażenie PSP i OSP 

W ramach środków finansowych pozyskanych z Komendy Wojewódzkiej Państwowej 

Straży Pożarnej w Poznaniu, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

w Poznaniu, Starostwa Powiatowego w Jarocinie, Urzędu Miejskiego w Jarocinie, Urzędu Miasta 

i Gminy Jaraczewo, Urzędu Miasta i Gminy Żerków, Urzędu Gminy Kotlin, Bankowi Spółdzielczemu 

w Jarocinie pozyskano następujący sprzęt i wyposażenie: 

 zakup mobilnego symulatora zagrożeń pożarowych wraz z modułem Las i jezioro 

 zakup ubrań koszarowych, butów specjalnych, ubrań KDS, rękawic specjalnych rękawic 

technicznych, kominiarek niepalnych,  

 zakup 5 kompletów ubrań specjalnych, 

 zakup plecaka ratownika medycznego wraz z wyposażeniem. 

W ramach wykonywania remontów w obiektach KPPSP Jarocin: 

 zamontowano oświetlenie alarmowe w pomieszczeniach, 

 zamontowano panele podłogowe w dwóch pomieszczeniach komendy, 

 odmalowanie pomieszczenie siłowni i sanitariatów, 

 zamontowano klimatyzację w kolejnych czterech pomieszczeniach, 

 na bieżąco wykonywano niezbędne naprawy i remonty wynikające  

z użytkowania obiektu. 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Jarocinie zakupiła również: 

 prądownicę wodą G-FORCE PWT  52/1-2-3-4-5 Spust TFT, 

 przyrząd zjazdowy Petzl ID, 

 butle kompozytowe 6,8 litra,  

 butla tlenową 10l z zestawem do tlenoterapii masowej, 

 butla tlenowa 2,7l, 

 drobny sprzęt i wyposażenie niezbędne do wykonywania obowiązków służbowych. 

 W ramach „Uznania sprzętu transportowego za zbędny” 10 lutego 2021 roku Komenda 

Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Jarocinie pozyskała samochód specjalny SLRr Toyota 

Hilux, który wcześniej użytkowany był przez strażaków w Komendzie Miejskiej w Koninie.  

W ramach gospodarki transportowej przekazano Komendzie Powiatowej Państwowej Straży 

Pożarnej w Śremie samochód SLOP Opel Astra. 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Jarocinie w roku 2021 wzbogaciła się 

o nowy samochód SLOp Dacia Duster. Zakup samochodu możliwy był dzięki wsparciu 

finansowemu ze strony Starostwa Powiatowego w Jarocinie oraz Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

Umundurowanie specjalne oraz sprzęt pożarniczy zamawiane było u dostawców, którzy 

posiadają aktualne świadectwa dopuszczenia do użytkowania w ochronie ppoż. wydane przez 

CNBOP. Zakupione ilości były zgodne z obowiązującymi przepisami oraz czasookresami 
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użytkowania określonymi w kartach mundurowych. Stan wyposażenia strażaków w środki ochrony 

osobistej jest zgodny z obowiązującymi normatywami. Każdy dokonywany zakup był szczegółowo 

analizowany pod względem celowości i zasadności jego dokonania. 

Rok 2021 z uwagi na COVID-19 był dużym wyzwaniem dla ratowników biorących udział 

w działaniach ratowniczo gaśniczych. Konieczne było doposażenie ratowników w niezbędny sprzęt 

oraz wyposażenie stanowiące zabezpieczenie ratowników przed zakażeniem wirusem COVID-19.  

Dzięki wsparciu finansowemu z Komendy Wojewódzkiej PSP w Poznaniu, Komenda 

Powiatowa w Jarocinie pozyskała miedzy innymi: 

- maseczki ochronne FFP3, 

- ubrania ochronne, 

- środki do dezynfekcji, 

oraz inny drobny sprzęt i wyposażenie osobiste chroniące ratowników w trakcie prowadzonych 

działań związanych z występowaniem wirusa COVID 19. 

W 2021r. Jednostki OSP włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego z terenu 

Powiatu z budżetu państwa otrzymały środki finansowe w wysokości 63 080,00 zł Przyznane środki 

w uzgodnieniu z Zarządem Powiatowym ZOSP RP w Jarocinie zostały rozdzielone następująco: 

Środki z dotacji budżetu państwa na KSRG 

Lp. Jednostka OSP Przyznana kwota 

1 1508061 OSP Jarocin 5000,00 

2 1508092 OSP Racendów 7000,00 

3 1508065 OSP Golina 5000,00 

4 1508091 OSP Kotlin 5000,00 

5 1508062 OSP Cielcza 5000,00 

6 1508077 OSP Nosków 15000,00 

7 1508076 OSP Jaraczewo 5000,00 

8 1508102 OSP Dobieszczyzna 5000,00 

9 1508101 OSP Żerków 5000,00 

10 1508063 OSP Witaszyce 5000,00 

11 1508107 OSP Ludwinów 1080,00 

Razem 63 080,00 

 
 

Główne zakupy to rozpieracz kolumnowy jako doposażenie wcześniej zakupionego sprzętu 

OSP Nosków, wyposażenie ochronne, umundurowanie specjalne. Pozostała część dotacji 

przeznaczona została na usługi remontowe strażnic.  

Rok 2021 to także środki przyznane dla jednostek OSP w ramach dotacji pochodzącej 

z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji,  które opiewały na kwotę 46 303,00 zł 

i rozdzielona została na 28 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu 
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jarocińskiego. Kwota ta została przeznaczona na wydatki bieżące jak i na remonty strażnic 

jednostek OSP z terenu powiatu jarocińskiego, które złożyły wnioski o dofinansowanie. Główne 

zakupy to sprzęt łączności, a także umundurowanie specjalne i wyposażenie indywidualne 

strażaków oraz sprzęt pożarniczy. 

W roku 2021 dwie jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych wzbogaciły się o nowe 

samochody ratowniczo – gaśnicze.  

Jednostka OSP Wilkowyja wzbogaciła się o średni samochód ratowniczo gaśniczy GBA 

4,5/40/4. Samochód sfinansowany został z następujących źródeł:  

 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w kwocie 100 000,00zł, 

 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 

300 000,00 zł, 

 wkład Gminy Jarocin – 538 000,00 zł  

Natomiast jednostka OSP Żerków pozyskała ciężki samochód ratowniczo gaśniczy GCBA 

5,9/40. Składanka finansowa na zakup tego pojazdu przedstawia się następująco: 

 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 

500 000, 00 zł, 

 wkład Gminy Żerków – 450 000,00 zł 

 środki własne jednostki OSP Żerków – 69 977, 00 zł 

W roku 2021 trzy Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu w ramach 

dodatkowej puli w ramach przygotowania jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań 

ratowniczo-gaśniczych oraz innych dofinansowań pozyskały ratownicze zestawy hydrauliczne, 

hełmy, ubrania specjalne oraz obuwie specjalne gumowe. 

 Działalność  kontrolno-rozpoznawcza 

Podstawowym zadaniem pionu kontrolno-rozpoznawczego 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. 

W roku 2021 realizowano szereg zadań z zakresu profilaktyki pożarowej nakreślonych 

przez KG PSP, KW PSP w Poznaniu oraz kierunki wynikające z analizy własnej. 

Czynności ukierunkowane były głównie na obiekty użyteczności publicznej, obiekty 

przemysłowe oraz lasy. Działania realizowane były w oparciu o roczny harmonogram, na wniosek-

zgłoszenie oraz w przypadku wystąpienia innych istotnych okoliczności, np. skargi.  

W ubiegłym roku przeprowadzono łącznie 89 czynności kontrolnych z zakresu 

przestrzegania przepisów o ochronie przeciwpożarowej, z czego 81 czynności kontrolno-

rozpoznawczych zakończonych protokołami oraz 8 wizji lokalnych i lustracji zakończonych 

notatkami służbowymi. Skontrolowano 106 obiektów. Ujawniono 279 nieprawidłowości. 

Wszczęto postępowania administracyjne, w których wydano 37 decyzji administracyjnych,  
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6 postanowień. Wydano 28 opinii w zakresie warunków ochrony przeciwpożarowej. 

Przeprowadzono 2 analizy dokumentacji planów zagospodarowania przestrzennego. Rozpatrzono 

3 operaty przeciwpożarowe opracowane dla miejsc związanych z wytwarzaniem, przetwarzaniem 

lub magazynowaniem odpadów. W roku 2021 nie było konieczności wydania upomnień i wszczęcia 

postępowań egzekucyjnych w administracji.  

Dużą uwagę poświęcono czynnościom odbiorowym nowych obiektów - przeprowadzono 

20 kontroli, w 3 przypadkach zgłoszono sprzeciw, uwagi lub zastrzeżenia (15%). Do najbardziej 

charakterystycznych nowych obiektów zaliczyć można m. in. budowę zespołu średniowysokich 

budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Basińskiego w Jarocinie, budynek wielofunkcyjny 

przy krytym lodowisku w Jarocinie oraz rozbudowę zakładu zagospodarowania odpadów  

w Witaszyczkach. 

Analizując czynności kontrolno-rozpoznawcze przeprowadzone w 2021 roku i porównując 

je z rokiem poprzednim nastąpił znaczący wzrost ogólnej ilości przeprowadzonych czynności 

kontrolnych, skontrolowanych obiektów oraz prowadzonych postępowań. Działania 

ukierunkowano na efektywność nadzoru nad przestrzeganiem przepisów, czego dowodem jest 

ilość stwierdzonych nieprawidłowości oraz wydanych decyzji administracyjnych. 

Jednym z obszarów analizowanych w pionie kontrolno-rozpoznawczym jest sytuacja 

pożarowa. Grupy obiektów, w których występują pożary poddawane zostają, w miarę możliwości 

i uprawnień wynikających z ustawy o PSP, czynnościom kontrolnym w celu zapobiegania 

zagrożeniom pożarowym, a tym samym poprawienia stanu bezpieczeństwa na terenie powiatu. 

W roku 2021 na terenie powiatu zanotowano łącznie 169 pożary, czyli o 37 więcej niż  

w roku poprzedzającym (wzrost o 27%). Jednocześnie średnia z ostatnich 10 lat wynosi 144 pożary/ 

rok.  

Biorąc pod uwagę ilość pożarów w poszczególnych gminach należy stwierdzić, że najwyższe 

zagrożenie pożarowe występuje na terenie Gminy Jarocin. Należy zauważyć, że na terenie tej gminy 

zamieszkuje 64% wszystkich mieszkańców powiatu, występuje zdecydowanie największa gęstość 

zaludnienia, największa koncentracja zabudowy, infrastruktury, szlaków drogowych i kolejowych 

oraz największe kompleksy leśne. 

Analizując dane dotyczące ilości pożarów można zauważyć bardzo zbliżone proporcje ilości 

pożarów małych i średnich. W roku 2021 wystąpił jeden duży pożar. 

Blisko 93% ogólnej ilości pożarów stanowią pożary małe, zatem jednoznacznie można 

powiedzieć o właściwej skuteczności systemu alarmowania jednostek interwencyjnych jak również 

o skutecznych działaniach straży pożarnych, które likwidują zaistniałe zdarzenia, nie dopuszczając 

do ich rozwoju. 

Można zauważyć, że najwięcej pożarów miało miejsce w styczniu, lutym oraz październiku, co 

związane jest z licznymi przypadkami zapalenia się sadzy w przewodzie kominowym. Najmniej 

zdarzeń wystąpiło w marcu i listopadzie. Nie odnotowano charakterystycznej wzmożonej palności 

w okresie wczesnej wiosny. 

Biorąc pod uwagę miejsce powstawania pożarów – rodzaj obiektu w roku 2021 największą ilość 

pożarów po raz kolejny zanotowano w grupie „obiekty mieszkalne”, czyli przede wszystkim 
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budynki mieszkalne jedno- i wielorodzinne, co często związane jest z zaniedbaniami w zakresie 

utrzymania obiektów, urządzeń i instalacji.  

Analizując przyczyny powstania pożarów, najczęściej przyjmowaną przypuszczalną 

przyczyną były „wady urządzeń ogrzewczych na paliwo stałe”, która stanowiła przyczynę 27% 

wszystkich pożarów.  Kolejne stopnie niechlubnego „podium” zajęły „nieostrożność osób 

dorosłych przy posługiwaniu się ogniem otwartym w tym papierosy, zapałki” oraz „wady urządzeń 

i instalacji elektrycznych /bez urządzeń ogrzewczych/”, które stanowiły przypuszczalną przyczynę 

odpowiednio 25% i 15% pożarów. 

Działalność kontrolno-rozpoznawcza to 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 odbiorczego alarmów pożarowych zlokalizowanego w naszym 

stanowisku kierowania, względem ósmego wydano decyzję nakazującą połączenie. Na koniec 2021 

roku SKKP PSP w Jarocinie monitorowało 18 obiektów.  

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 naszej komendy prowadzony jest katalog, w którym zamieszczono informacje 

dotyczące m. in. używania fajerwerków, zagrożeń sezonu grzewczego i żniwnego, bezpiecznych 

wakacji. Z uwagi na zagrożenie epidemiczne bardzo ograniczona była możliwość prowadzenia 

działań profilaktycznych „w terenie” jak również czasowo wstrzymywano wizyty grup w strażnicy. 

Mimo utrudnień w ubiegłym roku przeprowadziliśmy łącznie 21 pogadanek i spotkań, w których 

uczestniczyło 631 osób. 

W ramach funkcji oficera prasowego na bieżąco prowadzono współpracę ze środkami 

masowego przekazu. W 2021 roku wysłano 23 informacje prasowe, udzielono także 66 wywiadów. 

Na naszej stronie internetowej umieściliśmy 80 artykułów.  

W promocji bezpieczeństwa i relacjonowaniu działań ratowniczych uczestniczyły przede 

wszystkim lokalne media: Gazeta Jarocińska, portal jarocinska.pl oraz TV Proart. 

 Działalność  kwatermistrzowsko-techniczna  

Obiekty strażnicy zlokalizowane są na działce o powierzchni 0,7810 ha w Jarocinie przy 

ul. Powstańców Wlkp.2, której właścicielem jest Skarb Państwa w zarządzie Komendy Powiatowej 

PSP w Jarocinie. 

Budynki komendy zostały oddane w użytkowanie: 

 budynek warsztatowo-magazynowy - 1996 

 budynek administracyjno-garażowy - 2001 

W zakresie kwatermistrzowskim działania w ciągu roku skoncentrowane były na trzech 

podstawowych kierunkach, a mianowicie poprawie bazy lokalowej, podnoszeniu na wyższy 

poziom wyposażenia technicznego oraz poprawie wyekwipowania osobistego strażaków  

i warunków bhp. Ponadto z uwagi na panujący kryzys finansowy w sektorze finansów publicznych 
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w Komendzie od wielu lat realizowany jest program oszczędnościowy w wydatkach bieżących, 

który zobowiązywał wszystkich pracowników Komendy do racjonalnego i oszczędnego 

gospodarowania materiałami oraz środkami finansowymi. 

Jednym z zadań mających na celu poprawę stanu technicznego pojazdów i sprzętu 

silnikowego są przeprowadzane corocznie przeglądy techniczne. W roku sprawozdawczym 

przeglądy techniczne realizowane były na podstawie Rozkazu Wielkopolskiego Komendanta 

Wojewódzkiego PSP z dnia 18.08.2021 r.  

Przeglądy techniczne realizowane są w JRG jak i w jednostkach OSP z KSRG.  

Na ocenę końcową z przeglądów w KPPSP składają się: 

 sprawność techniczna, utrzymanie i konserwacja pojazdów, 

 sprawność techniczna, utrzymanie i konserwacja sprzętu pływającego, silnikowego 

i innego sprzętu pożarniczego, 

 sprzęt ochrony dróg oddechowych, 

 ocena zaplecza (utrzymanie garaży, stan zaplecza obsługowo-naprawczego, wyposażenie 

w sprzęt i narzędzia obsługowo-naprawcze, utrzymanie magazynów, sprzętu, materiałów, 

części itp., aktualny stan wpisów w książce obiektu budowlanego, zaplecze ODO, 

konserwacja ubrań specjalnych), 

 stan dokumentacji eksploatacyjnej, 

 wiadomości kierowców. 

 

Przeglądy techniczne w jednostkach OSP w KSRG zostały przeprowadzone w dniach  

25-27.10.2021r.  

Ogólna ocena z przeglądów technicznych w KP PSP wyniosła: 5,73 (w roku 2020–5,75). 

Ogólna ocena z przeglądów technicznych w OSP w KSRG wyniosła: 5,15 (w roku 2020–z powodu 

pandemii przeglądy zostały odwołane). 

Analiza powyższej oceny pozwala stwierdzić, że coroczne przeprowadzanie przeglądów 

technicznych ma wpływ na poprawę sprawności technicznej pojazdów, sprzętu silnikowego 

i pozostałego sprzętu pożarniczego, a co za tym idzie lepsze przygotowanie operacyjno – 

techniczne jednostek do prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych, co ma wpływ  

na bezpieczeństwo na terenie powiatu. 

W roku 2021 pojazdy PSP z terenu powiatu przejechały 32522 km. w porównaniu do roku 

2020 nastąpił wzrost przebiegu kilometrów o 6896 km i tak: 

 w pojazdach operacyjnych wzrost o 8277 km,  

 w pojazdach ratowniczo-gaśniczych wzrost o 378 km,   

 w pojazdach innych ratowniczych wzrost o 663 km, 

 w pojazdach do przewozu osób wzrost o 1011 km, 

 w pojazdach zaopatrzeniowych spadek o 3433 km.  
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Wzrost przebiegu km w grupie pojazdów operacyjnych nastąpił ze względu na wyjazdy 

do działań związanych z sprawdzaniem konstrukcji namiotów będących na wyposażeniu Szpitala 

Powiatowego jak i wyjazdu na szkolenia przez funkcjonariuszy.  

 Działalność  kadrowo-organizacyjna 

Zmiany kadrowe w zatrudnieniu w 2021 r. 

Zatrudnieni: 

 w 2021 roku w szeregi KP PSP w Jarocinie wstąpiło 2 kandydatów do służby wyłonionych 

podczas naboru, 

 1 funkcjonariusz skierowany do służby w KP PSP Jarocin po ukończeniu SA PSP.  

W 2021 roku z okazji Dnia Strażaka, Narodowego Święta Niepodległości oraz w związku 

z nawiązaniem stosunku służbowego funkcjonariusze otrzymali: 

a) awanse na wyższe stopnie: 

 w korpusie oficerów – 1 funkcjonariusz, 

 w korpusie podoficerów – 7 funkcjonariuszy, 

 w korpusie szeregowych – 3 funkcjonariuszy, 

b) odznaczenia: 

 Brązowa odznaka „Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej” - 1 funkcjonariusz.   

 Szkolenie w PSP 

W 2021 roku na studiach, kursach i szkoleniach podniosło swoje kwalifikacje: 

 na studiach inżynierskich w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie – 2 osoby,  

 na studiach podyplomowych w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie – 1 osoba, 

 na zaocznym studium aspiranckim w Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej 

w Poznaniu – 2 osoby, 

 na studiach cywilnych – 1 osoba. 

 Zagadnienia bezpieczeństwa i higieny pracy 

Organizacja Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w stosunku do posiadanych kwalifikacji, 

usytuowania oraz podległości służbowej w stosunku do roku poprzedniego nie uległo zmianie.  

W roku 2021 podobnie jak w roku 2020 odnotowano jeden wypadek w służbie. Obowiązki 

służby BHP prowadził Starszy technik sztabowy. Powierzone zadania z zakresu bhp zostały 

wykonane w pełnym zakresie i wymiarze stosownie do zaleceń i wymogów. 
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 Państwowa Inspekcja Sanitarna 

 

Głównym celem działalności Państwowej Inspekcji Sanitarnej na terenie powiatu 

jarocińskiego w 2021 r. było działanie na rzecz zapobiegania powstawaniu chorób, szczególnie 

chorób zakaźnych i zawodowych poprzez sprawowanie zapobiegawczego i bieżącego nadzoru 

sanitarnego w zakresie zdrowia publicznego w oparciu o analizę ryzyka zagrożenia zdrowia i życia,  

a także promowanie zdrowego stylu życia, nadzór nad bezpieczeństwem zdrowotnym wody oraz 

chemikaliami. Powyższy cel realizowany był w oparciu o regulacje prawne, w szczególności  

o ustawę z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.  

W 2021 r. odnotowano 4099 zachorowań na choroby zakaźne. Uwzględniając podział ·na 

gminy w powiecie jarocińskim, największą liczbę zachorowań zarejestrowano w gminie Jarocin – 

3068 (wsp. zap. 4312,62). Z kolei w gminie Żerków odnotowano 457 przypadków zachorowań 

(wsp. zap. 642,40), w gminie Jaraczewo – 228 (wsp. zap. 320,49), a w gminie Kotlin 346 

przypadków (wsp. zap. 486,36) . Zważając na powyższe dane, stwierdzić należy, że sytuacja 

epidemiologiczna na terenie powiatu jarocińskiego uległa pogorszeniu. Widoczny wzrost 

zachorowań na choroby zakaźne, w porównaniu do lat ubiegłych, spowodowany był epidemią 

SARS-CoV-2, która rozpoczęła się w I kwartale 2020 r. Zaznaczyć jednak należy, iż w powiecie 

jarocińskim odnotowano spadek zachorowań na pozostałe choroby zakaźne. 

W ramach prowadzonego nadzoru epidemiologicznego zrealizowano 11 kontroli 

sanitarnych w obiektach służby zdrowia, 1061 kontroli związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 

oraz 3860 dochodzeń epidemiologicznych, w tym 3783 wywiadów przeprowadzonych z osobami 

chorymi na COVID-19.  

Szczepienia ochronne na terenie powiatu jarocińskiego prowadzono zgodnie  

z obowiązującym Programem Szczepień Ochronnych i terminami w nim ustalonymi, jednak 

w ostatnich latach wzrosła liczba braków w stanie zaszczepienia w związku z okresowymi i stałymi 

przeciwwskazaniami lekarskimi oraz wskazaniami do ich odroczenia. Jednocześnie, coraz większa 

liczba osób uchylających się od wykonania obowiązku szczepień ochronnych, aktywność ruchów 

anty/szczepionkowych, kształtowanie przez rodziców niewłaściwych opinii nt. szczepień, 

powoływanie się na niewiarygodne źródła informacji niezgodne ze znajomością aktualnej wiedzy 

(chaos medialny), wpływ środowisk propagujących medycynę alternatywną, wcześniejszy 

niepożądany odczyn poszczepienny u dziecka, a także coraz częstsze migracje ludności (podróże  

i pobyt za granicą), spowodowały dość znaczne utrudnienia w realizacji obowiązującego Programu 

Szczepień Ochronnych, czego skutkiem jest zaniżony procent zaszczepienia. Niemałe znaczenie  

w braku realizacji szczepień bądź ich opóźnienia, miał fakt wystąpienia w kraju w latach 2020 – 

2021 epidemii SARS-CoV-2 i związana z nią sytuacja epidemiologiczna, która spowodowała dość 

istotne zakłócenia organizacyjne. 

Ponadto w 2021 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jarocinie przeprowadził  

w 17 przypadkach postępowanie dotyczące zarzutów w sprawie prowadzenia egzekucji 

administracyjnej przeciwko osobom uchylającym się od wykonania obowiązku szczepień 
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ochronnych, które skierowane były wnioskami o wszczęcie egzekucji do Wojewody 

Wielkopolskiego w 2019 r. 

W 2021 r. odnotowano ogółem 12 niepożądanych odczynów poszczepiennych (NOP), 

 w tym 1 o charakterze poważnym (po szczepieniu COVID-19), a  11 o charakterze łagodnym, gdzie 

1 NOP wystąpił po szczepieniu przeciwko Odrze, Śwince i Różyczce, a pozostałe 10 po szczepieniu 

przeciwko COVID-19. 

W powiecie jarocińskim ogólny stan zaszczepienia w roku sprawozdawczym kształtuje się 

w granicach: 90,0-100 %. 

 Jakość wody 

Mieszkańcy powiatu jarocińskiego w 2021 r. zaopatrywani byli przez 18 wodociągów  

o różnej wielkości: 

W miastach: 

 1 wodociąg o produkcji wody od 1000-10000 m³/d: 

wodociąg Jarocin - zasilany jest z 6 ujęć wodnych zlokalizowanych w Jarocinie, Wilkowyi, 

Witaszycach, Stefanowie, Potarzycy i Kątach,  

 1 wodociąg o produkcji wody od 100-1000 m³/d: 

wodociąg Jaraczewo zasilany z jednego ujęcia wody, które zlokalizowane jest w Jaraczewie. 

Na wsiach: 

 15 wodociągów o produkcji wody od 100-1000 m³/d: 

Wodociąg Góra, Nosków, Rusko, Kurce, Magnuszewice, Wyszki, Kotlin SKR, Wola Książęca, 

Kamień, Komorze, Lubinia Mała, Raszewy, Stęgosz, Pawłowice, Podlesie.  

 inny podmiot zaopatrujący w wodę. Jest to wodociąg ZPOW Kotlin, który zaopatruje 

w wodę tylko zakład produkcyjny ZPOW Kotlin.  

Z wody wyprodukowanej przez w/w wodociągi korzysta łącznie 71122 mieszkańców powiatu 

jarocińskiego.  

Ogółem pobrano do badań 152 próby wody (w ramach monitoringu kontrolnego – 93 próby,  

w ramach monitoringu przeglądowego – 20 prób oraz w ramach nadzoru – 39 prób). W 2021r. 

stwierdzono przekroczenia w pobranych próbkach wody do badań: barwa (5 prób), mętność  

(5 prób), bakterie grupy coli (2 próby).  Przekroczenia były niewielkie, nie miały istotnego znaczenia 

zdrowotnego dla ludzi i po wykonaniu odpowiednich działań przez właścicieli wodociągów zostały 

usunięte. Przekroczenia wystąpiły w wodociągach: Kurcew, Magnuszewice, Wyszki, ZPOW Kotlin. 

Wyjątek stanowi wodociąg Jaraczewo, gdzie w 2021r. w pobranych próbkach wody stwierdzono 

przekroczenie barwy, żelaza i mętności. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jarocinie 

wydał komunikat o przekroczeniach odbiegających od obowiązujących norm określonych  

w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294 ze zm.) oraz wydał decyzję  
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o warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Jaraczewie 

obowiązującą do dnia 30.06.2022 r. W związku z powyższym pracownicy Powiatowej Stacji 

Sanitarno-Epidemiologicznej w Jarocinie prowadzą monitoring wody w ramach kontroli urzędowej 

oraz Komunalny Zakład Budżetowy w Jaraczewie w ramach kontroli wewnętrznej. Obecnie, jakość 

wody dostarczanej z wodociągu Jaraczewo nie uległa poprawie.  

Tabela podsumowująca grupę wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę  

w powiecie jarocińskim 

Wodociągi 

Liczba próbek Liczba urządzeń dostarczających wodę 

Liczba ludności 

zaopatrywanej  

w wodę (w tys.) 

zbadanych 

ogółem 

nie 

odpowia-

dających 

odpowiadających 

wymaganiom 

nie 

odpowiadająca 

wymaganiom odpowiadająca 

wymaganiom 

nie 

odpowia

-

dających raze

m 
razem 

100-1000 16 117 0 16 0 0 26439 0 

1000-10000 1 30 0 1 0 0 44783 0 

Inne 

podmioty 

zaopatrujące 

 w wodę 

1 5 0 1 0 0 

Woda tylko 

doprowadzona 

jest na teren 

zakładu ZPOW 

Kotlin 

0 

Razem 18 152 0 18 0 0 71122 0 

 

W 2021 r. Państwowa Inspekcja Sanitarna prowadziła badania wody w nieckach 

basenowych. Na terenie powiatu jarocińskiego działają dwa baseny kąpielowe w Jarocinie  

i 1 basen kąpielowy w Żerkowie zaopatrywane są w wodę odpowiednio z wodociągu w Jarocinie 

oraz z wodociągu w Pawłowicach.  

W okresie od czerwca do września funkcjonują dwa baseny odkryte.  

Przeprowadzono 6 kontroli poborowych powyższych obiektów, pobrano do badania 36 prób wody 

(w kierunku zanieczyszczeń bakteriologicznych – 19, fizykochemicznych – 17). Wyniki badań były 

niekwestionowane i zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r.  

w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015r. poz. 2016). 

 Nadzór nad obiektami 

Stan sanitarny obiektów użyteczności publicznej ulega systematycznej poprawie, dotyczy 

to przede wszystkim zakładów fryzjerskich, kosmetycznych i odnowy biologicznej. Pod nadzorem 

w 2021 r. były 153 obiekty należące do tej grupy. Przeprowadzono 43 kontrole, które nie wykazały 
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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 20 kontroli sanitarnych. Wszystkie 

placówki objęte nadzorem sanitarnym miały opracowane i wdrożone procedury higieniczne, 

prowadzona w placówkach gospodarka odpadami niebezpiecznymi była prawidłowa. 

W trakcie kontroli we wszystkich nadzorowanych obiektach stwierdzono przestrzeganie 

zapisów ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.  

W obiektach są oznakowania zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed 

następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 276). 

 Higiena pracy 

W 2021 r. w ewidencji higieny pracy zarejestrowane były 223 zakłady pracy, które 

zatrudniały 8945 pracowników. Największą liczbę stanowiły zakłady małe, zatrudniające do 50 

pracowników, stanowiące 79,82% wszystkich zewidencjonowanych obiektów. Duże 

przedsiębiorstwa, zatrudniające od 50 do 250 i więcej pracowników, stanowiły 20,17% ogółu.  

W bieżącym roku zaplanowano do kontroli 116 zakładów pracy.  

W 2021 r. skontrolowano 92 zakłady pracy, co stanowi 41,25 % obiektów zaplanowanych 

do kontroli.  

Przeprowadzono 100 kontroli sanitarnych oraz 2 dochodzenia w związku z prowadzonym 

postępowaniem w sprawie chorób zawodowych, w tym: 

 4 kontrole u formulatorów substancji chemicznych i ich mieszanin, 

 46 kontroli u stosujących substancje chemiczne i ich mieszaniny (którzy nie  

są formulatorami), 

 16 kontroli dystrybutorów substancji chemicznych i ich mieszanin, 

 6 kontroli wprowadzających do obrotu oraz stosujących prekursory kategorii 2 i 3, 

 kontrolę w zakresie wprowadzania do obrotu produktów biobójczych, 

 23 kontrole w zakresie stosowania produktów biobójczych, 

 40 kontroli w ramach nadzoru nad czynnikami biologicznymi,  

 14 kontroli zakładów, w których pracownicy mają kontakt z czynnikami 

rakotwórczymi.  

Od 01.07.2021 r. pracownicy higieny pracy przejęli nadzór nad wprowadzaniem do obrotu 

kosmetyków. Przeprowadzono 4 kontrole w tym zakresie. 

Na podstawie przeprowadzanych kontroli w zakładach pracy i w związku ze stwierdzeniem 

nieprawidłowości wydano 7 decyzji administracyjnych, zawierających 14 nakazów/obowiązków,  

w zakresie: 
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 przeprowadzenia pomiarów czynników szkodliwych i uciążliwych dla zdrowia 

w środowisku pracy (stężenie pyłu, stężenie substancji chemicznych, natężenie 

hałasu),  

 opracowania oceny ryzyka zawodowego,  

 obniżenia stężenia pyłu i substancji chemicznych na stanowiskach pracy. 

W 2021 r. nałożono 1 mandat karny na sumę 500 zł 

Zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego na 2021 r. w zakresie 

sprawowania bieżącego nadzoru sanitarnego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, 

prowadzono nadzór nad warunkami pracy i oceną narażenia zawodowego pracowników 

zatrudnionych w zakładach pogrzebowych. Wspólnie z działem higieny komunalnej skontrolowano 

3 podmioty. W 2 przypadkach wszczęto postępowanie administracyjne.  

Z dniem 20.02.2021 r. weszły w życie zmiany do rozporządzenia Ministra Zdrowia 

w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych  

o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy, zgodnie, z którymi do wykazu 

czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym) dodano: 

prace związane z narażeniem przez skórę na działanie olejów mineralnych użytych wcześniej  

w silnikach spalinowych wewnętrznego spalania w celu smarowania i schładzania części 

ruchomych silnika – zapis ten dotyczy wszelkich prac, w których może wystąpić kontakt z ww. 

olejami, np. podczas prac związanych z wymianą oleju oraz prace związane z narażeniem na spaliny 

emitowane z silników Diesla.                  

Zmianie uległa również klasyfikacja pyłów drewna. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

prace związane z narażeniem na pył drewna, niezależnie od rodzaju są klasyfikowane w załączniku 

II do rozporządzenia, jako procesy technologiczne, w których dochodzi do uwalniania substancji 

chemicznych, ich mieszanin lub czynników o działaniu rakotwórczym lub mutagennym. 

 Badania dowiodły, że ryzyko nowotworów występuje nie tylko w związku z narażeniem na pyły 

drewna twardego (liściastego), lecz także w przypadku innych gatunków drewna oraz wyrobów z 

drewna, w tym sklejki i płyt wiórowych lub płyt meblowych (MDF), poddawanych procesowi 

obróbki.  

W związku z powyższym, rejestr podmiotów, w których występują czynniki rakotwórcze 

został uzupełniony o obiekty, w których występuje narażenie na powyższe czynniki. 

W 2021 r. w PSSE figurowało 19 zakładów, w których pracownicy mieli kontakt  

z czynnikami rakotwórczymi, w których eksponowanych było ogółem 318 osób. W narażeniu 

pracowały 42 osoby.  

 Pył drewna – 13 zakładów, 

 Azbest – 1 zakład, 

 3,3-dimetoksybenzydyna o-dianizydyna - błękit trwały – b – 1 zakład, 
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 Prace zw. z narażeniem przez skórę na działanie olejów mineralnych użytych wcześniej  

w silnikach spalinowych wewnętrznego smarowania w celu smarowania i schładzania 

części ruchomych silnika – 3 zakłady, 

 Promieniowanie jonizujące 1 zakład (szpital), 

 Formaldehyd. 

W ewidencji PSSE w Jarocinie zarejestrowane były 73 zakłady pracy, w których pracownicy 

potencjalnie eksponowani byli na szkodliwe czynniki biologiczne, zakwalifikowane głównie do  

2 lub 3 grupy zagrożenia. 

 W ramach nadzoru nad czynnikami biologicznymi w środowisku pracy w 2021 r. 

skontrolowano ogółem 37 zakładów pracy, w których przeprowadzono 40 kontroli.  

W skontrolowanych zakładach eksponowanych na działanie czynników biologicznych było ogółem 

1692 osoby, a wśród nich to m.in. pracownicy służby zdrowia, służby leśnej, gospodarstw rolnych, 

utrzymania terenów zielonych, oczyszczania miasta, pralni. 

W ewidencji higieny pracy zarejestrowano 29 zakładów, w których 425 osób pracowało  

w przekroczeniach normatywów higienicznych czynników szkodliwych dla zdrowia na 

stanowiskach pracy (w tym: 28 osób w przekroczeniach najwyższego dopuszczalnego stężenia 

(NDS) substancji chemicznych, 56 osób w przekroczeniach NDS pyłów i 383 osoby  

w przekroczeniach najwyższego dopuszczalnego natężenia (NDN) hałasu. 

W 2021 r. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jarocinie wpłynęły  

3 zgłoszenia podejrzenia choroby zawodowej u osób zatrudnionych w zakładach na terenie 

powiatu jarocińskiego. Przeprowadzono 2 postępowania w sprawie choroby zawodowej.  

 W 2021 r. PPIS w Jarocinie wydał 1 decyzję o stwierdzeniu choroby zawodowej – choroby 

zakaźne lub pasożytnicze albo ich następstwa (Borelioza) wymienioną w pozycji 26 wykazu chorób 

zawodowych oraz 1 decyzję o braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej - przewlekłe 

choroby narządu głosu spowodowane nadmiernym wysiłkiem głosowym trwającym, co najmniej  

15 lat: niedowład mięśni wewnętrznych krtani z wrzecionowatą niedomykalnością fonacyjną 

głośni i trwałą dysfonią – wymienionej w pozycji 15.3  wykazu określonego w Rozporządzeniu Rady 

Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1367), 

wydanych na podstawie art. 237 § 1 pkt 3-6 i § 11 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy 

(tj. Dz. U. z 2021r., poz. 162).  

 W ubiegłym roku do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jarocinie nie 

wpłynęło żadne zgłoszenie podejrzenia choroby zawodowej COVID-19 oraz orzeczenie lekarskie 

o stwierdzeniu lub braku podstaw do jej stwierdzenia.  

W 2021 r., do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jarocinie nie wpłynęło żadne 

zgłoszenie zatrucia środkiem zastępczym lub nową substancją psychoaktywną.   
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 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jarocinie prowadził ścisłą współpracę  

ze Szpitalem Powiatowym w Jarocinie oraz Komendą Powiatową Policji w Jarocinie w zakresie 

zgłaszania zatruć środkami zastępczymi lub wprowadzania ich do obrotu. 

 Placówki oświatowe 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jarocinie obejmował swym nadzorem  

92 stałe placówki nauczania i wychowania. Łącznie przeprowadzono 95 kontroli, w tym: 67 kontroli 

(planowane, odbiorowe i tematyczne) oraz 28 kontroli wypoczynku. 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. 

Podsumowując rok 2021 należy stwierdzić, iż: 

1. W związku z ogłoszonym stanem epidemii i przejściem szkół na zdalne nauczanie, niemożliwe 

do realizacji stało się wykonanie planu kontroli na rok 2021. Jednakże pracownik higieny dzieci 

i młodzieży pozostawał w stałym kontakcie z Dyrektorami placówek, przekazywał istotne 

informacje związane z COVID-19, służył pomocą w rozwiązywaniu problemów. 

2. W roku 2021 wydanych zostało 133 opinii, dotyczących zawieszenia zajęć lekcyjnych  

w podległych placówkach nauczania i wychowania; 

3. Podczas kontroli zimowego i letniego wypoczynku dzieci i młodzieży, organizatorzy posiadali 

odpowiednio opracowane procedury, służące ograniczeniu ryzyka zakażenia dzieci i młodzieży 

oraz kadry w czasie trwania epidemii COVID-19. Posiadali również sporządzone regulaminy dla 

uczestników wypoczynku oraz rodziców/opiekunów, zawierające zasady bezpieczeństwa, 

uwzględniające stan zagrożenia epidemiologicznego. Rodzice uczestników wypoczynku 

składali oświadczenia o stanie zdrowia dzieci. W większości przypadków kadra wypoczynku 

przedstawiła oświadczenia o braku infekcji oraz objawów chorobowych sugerujących chorobę 

zakaźną. W każdym przypadku kadra wypoczynku posiadała szkolenia z zakresu zachowania 

zasad bezpieczeństwa w okresie COVID-19. W obiektach przeznaczonych na wypoczynek 

przebywały na ogół dzieci ze zorganizowanego wypoczynku. W przypadku przebywania grup  

z różnych wypoczynków – wyodrębniono strefę, zapewniającą ograniczenie kontaktu  

z osobami niebędącymi uczestnikami wypoczynku. Zakwaterowanie uczestników odbywało się 

na zasadzie wymiany turnusów eliminując do minimum kontakt uczestników z różnych 

turnusów. Dzieci przebywające na wypoczynkach podzielone były na grupy, liczebność grup 

była zgodna z wymogami. Liczba osób spełniała wymagania 3,5m² powierzchni na jedną osobę. 

Podczas prowadzenia zajęć, na jedną osobę, przypadało, co najmniej 4m² powierzchni. 

Dezynfekcja powierzchni dotykowych odbywała się, co najmniej raz dziennie, dezynfekcja 

sprzętu sportowego odbywała się na ogół po każdych zajęciach sportowych. Ponadto 

pomiędzy turnusami obiekty poddawane były dodatkowemu sprzątaniu i dezynfekcji. Dla osób 

wykazujących objawy chorobowe zawsze wydzielona była izolatka, w większości przypadków 

do izolatki wyznaczony był odrębny węzeł sanitarny. Organizatorzy wypoczynku zapewniali 

uczestnikom, jak i personelowi środki higieniczne w wystarczającej ilości. W/w środki 

umieszczone były przy wejściach do budynku, salach pobytu, sanitariatach. W widocznych 

miejscach umieszczono instrukcje – plakaty, dotyczące dezynfekcji rąk. Kadra wypoczynku 
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posiadała na wyposażeniu termometr bezdotykowy. Uczestnicy wypoczynku w wyznaczonych 

godzinach mieli dokonywany pomiar temperatury ciała lub pomiar temperatury wykonywany 

był w momencie podejrzenia wystąpienia zachorowania u uczestnika wypoczynku. Posiłki 

spożywane były z zachowaniem odpowiedniego dystansu społecznego. Wszyscy organizatorzy 

wypoczynku posiadali przygotowaną ścieżkę szybkiego kontaktu komunikacji pomiędzy 

rodzicami / opiekunami prawnymi a kadrą wypoczynku. 

4. Prowadzono współpracę z lokalnymi jednostkami samorządowymi, polegającą między innymi 

na opracowaniu i przesłaniu do burmistrzów/wójtów oraz samorządowych jednostek 

organizacyjnych powołanych do obsługi placówek oświatowo-wychowawczych, ocen stanu 

sanitarno-technicznego podległych placówek. Oceny obejmowały okres roku szkolnego 

2020/2021 i przesłane zostały do adresatów w okresie ferii letnich.  

Prowadzono współpracę z mediami. Współpraca polegała na umieszczeniu na stronie 

internetowej PSSE Jarocin informacji dotyczących: 

 bezpiecznego wypoczynku podczas letnich wakacji: poradniki, ulotki, zalecenia, 

informacje, 

 oceny warunków higieniczno-sanitarnych letniego wypoczynku dzieci i młodzieży  

w 2021r. na terenie powiatu jarocińskiego, 

 wytycznych MEN, GIS, MZ dla szkół podstawowych, 

 wykonywania testów przesiewowych w kierunku SARS-CoV-2 u nauczycieli. 

Ponadto w mediach społecznościowych umieszczano informacje dotyczące wytycznych MEN, 

GIS, MZ dla szkół podstawowych, informacje dotyczące bezpiecznego wypoczynku, informacje 

dotyczące wykonywania testów przesiewowych u nauczycieli, zalecenia dotyczące tornistrów 

szkolnych. 

 Bezpieczeństwo  żywności, żywienia i kosmetyków  

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jarocinie w 2021 r. nadzorował 829 

obiektów: 

 814 zakładów żywności i żywienia,  

 9 obiektów obrotu i produkcji materiałów oraz wyrobów przeznaczonych do kontaktu 

z żywnością,  

 6 obiektów produkcji, konfekcjonowania i obrotu kosmetykami.  

Skontrolowanych zostało ogółem 288 obiektów, co stanowi 34,7 % wszystkich obiektów  

znajdujących się w ewidencji. Natomiast łącznie przeprowadzono 825 kontroli sanitarnych, w tym: 

 323 kontrole w obiektach żywności i żywienia,  

 kontrola w obiektach wytwórni i obrotu materiałami i wyrobami przeznaczonymi do 

kontaktu z żywnością, 

 1 kontrola w ramach nadzoru nad zakładami produkcji i obrotu kosmetykami. 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jarocinie wydał 137 decyzji zatwierdzających 

 i wykreślających zakłady oraz 50 decyzji płatniczych. Nałożono 4 mandaty karne.   
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Na podstawie przeprowadzonych kontroli w 2021 r. odnotowano 2 obiekty niezgodne 

z wymaganiami. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jarocinie wydał 5 decyzji 

administracyjnych z terminami usunięcia uchybień.  

Jakość zdrowotna środków spożywczych znajdujących się w obrocie handlowym w stosunku do 

roku minionego została utrzymana na takim samym poziomie. Nie odnotowano kwestionowanych 

próbek.  

 Nadzór nad grzybami 

W minionym sezonie 2021 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 Powiatowej Stacji Sanitarno-

Epidemiologicznej w Jarocinie udzielili 8 porad w zakresie przynależności gatunkowej grzybów.  

W 2021 r. nie zgłoszono zatruć pokarmowych po spożyciu grzybami.  

 Działalność zapobiegawczego nadzoru sanitarnego 

W 2021 r. w ramach działalności zapobiegawczego nadzoru sanitarnego Powiatowej Stacji 

Sanitarno-Epidemiologicznej w Jarocinie realizowano następujące zadania: 

a) uzgodniono pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych 34 dokumentacje 

projektowe, w tym: 

 pozytywnie bez zastrzeżeń  -  33, 

 pozytywnie z zastrzeżeniami  -  1, 

 negatywnie - 0, 

b) wzięto udział w 21 odbiorach, z czego 4 dotyczyły zakładów żywności i żywienia. Odbierane 

obiekty wykonane zostały w oparciu o projekty budowlane w 8 przypadkach zaopiniowane 

przez rzeczoznawcę oraz w 6 przypadkach przez Państwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego w Jarocinie. W 7 przypadkach projekty nie posiadały uzgodnień pod względem 

wymagań higienicznych i zdrowotnych.  

c) uzgodniono środowiskowe uwarunkowania dla realizacji 7 przedsięwzięć.  

d) uzgodniono: 

 2 projekty miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 

 4 zakresy i stopnie szczegółowości informacji wymaganych w prognozie 

oddziaływania na środowisko.  

e) wydano 53 opinie co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na 

środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - co do zakresu raportu  

o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. We wszystkich przypadkach odstąpiono od 

przeprowadzenia postępowania. 

f) wydano opinie sanitarne: 

 o imprezach masowych - 1, 

 o warunkach zabudowy -  3, 

 o regulaminie utrzymania czystości i porządku w gminie  -  4, 
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 o obiektach hotelarskich -  3. 

 Programy edukacyjne 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Jarocinie w 2021 r. realizowała 

następujące programy edukacyjne adresowane do przedszkoli, szkół podstawowych i szkół 

ponadpodstawowych w zakresie promocji zdrowia:  

 Krajowy Program Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS,  

 „Trzymaj Formę!”, 

 „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?”, 

 „Mamo, Tato, co Wy na to?",  

 „Wybierz życie – pierwszy krok”,  

 „Mały kleszcz – duży problem?”.  

 „Skąd się biorą produkty ekologiczne?”. 

 

Pracownik oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia prowadził kampanię informacyjną 

„Wybieraj zdrową żywność”, a także profilaktykę nadmiernej ekspozycji na szkodliwe działanie 

promieniowania UV i chorób nowotworowych skóry. 

Realizowane były również działania nieprogramowe dotyczące profilaktyki grypy, COVID-19, 

suplementów diety, wszawicy. W ramach działalności oświatowej podjęte zostały działania 

dotyczące promocji zdrowego stylu życia i szczepień ochronnych. 

W II kwartale 2021 r. roku uczniowie klas V wzięli udział w konkursie „Palić, nie palić -oto jest 

pytanie?”. Zadaniem konkursowym było przygotowanie prezentacji multimedialnej pod hasłem 

„Palić, nie palić – oto jest pytanie?”, propagującej zdrowy styl życia wolny od inhalowania  

e-papierosów.  

W ramach profilaktyki HIV/AIDS przeprowadzono etap powiatowy konkursu „Nie daj szansy 

AIDS”, na który wpłynęło 20 prac z dwóch szkół ponadpodstawowych. Ponadto wspólnie  

ze Starostwem Powiatowym w Jarocinie, ZSP-B w Tarcach, KP PSP zorganizowano konkurs „Nieśmy 

pomoc – sport, profilaktyka zdrowie” dla uczniów szkół podstawowych.  

W związku z sytuacją epidemiologiczną i wybuchem pandemii COVID-19 pracownik oświaty 

zdrowotnej i promocji zdrowia prowadził liczne działania związane z profilaktyką zakażeń wirusem 

SARS-CoV-2, a także szczepień ochronnych – kampania #SzczepimySię. 

Pracownik Stanowiska Pracy do Spraw Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowej 

Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Jarocinie przeprowadzał systematycznie monitoring i ocenę 

poszczególnych edycji w/w przedsięwzięć prozdrowotnych. W 2021 r. przeprowadzono 20 
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wizytacji placówek nauczania i wychowania, sporządzono 30 ocen realizacji programów 

edukacyjnych w zakresie promocji zdrowia. Czasowe zamknięcie placówek oświatowych oraz 

ograniczenia spowodowane pandemią zmniejszyły liczbę przeprowadzanych wizytacji. W związku  

z podejmowanymi działaniami oświatowo-zdrowotnymi zorganizowano 3 szkolenia dla  

40 uczestników oraz 41 narad indywidulanych dla 41 osób. 

 Działalność laboratorium mikrobiologii i parazytologii 

W strukturach Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Jarocinie funkcjonuje 

Laboratorium Mikrobiologii i Parazytologii, które posiada akredytację Polskiego Centrum 

Akredytacji od 2010 r., potwierdzoną Certyfikatem Akredytacji Laboratorium badawczego  

Nr AB 1209 (Zakres akredytacji Nr AB 1209). 

W dniu 21 kwietnia 2021 r. w laboratorium przeprowadzony został audyt Polskiego 

Centrum Akredytacji w formie spotkania online ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju.  

Na podstawie pozytywnej oceny, potwierdzającej funkcjonowanie wdrożonego systemu 

zarządzania w oparciu o normę PN-EN ISO/IEC 17025: 2018-02 oraz kompetencje techniczne  

do wykonywanych badań zawartych w zakresie akredytacji, laboratorium utrzymało akredytację. 

W 2021 r. w Laboratorium Mikrobiologii i Parazytologii wykonano 13601 analiz 

mikrobiologicznych i parazytologicznych. 

W kierunku badań zakażeń pałeczkami Salmonella i Shigella przeprowadzono 12586 analiz,  

z czego 239 wykonano w ramach nadzoru epidemiologicznego, również dla Powiatowej Stacji 

Sanitarno-Epidemiologicznej w Środzie Wielkopolskiej.  

W laboratorium wykonywane są także badania testów mikrobiologicznej skuteczności sterylizacji 

sporali oraz badania parazytologiczne dla klientów indywidualnych. W/w badania 

przeprowadzono w ilości 1015 analiz. 

 PODSUMOWANIE 

W ramach realizacji zadań statutowych Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  

w Jarocinie w 2021 r. współpracował z Wielkopolskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem 

Sanitarnym, Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu, Inspekcją Weterynaryjną, 

Starostwem Powiatowym, Urzędami Miast i Gmin, Powiatowym Inspektorem Nadzoru 

Budowlanego, Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej, Komendą Powiatową Policji, 

Kuratorium Oświaty w Poznaniu, Gazetą Jarocińską, Gazetą Japik, Radiem Elka, Radiem Poznań, 

serwisem gazety internetowej. 

W 2021 r. pod nadzorem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Jarocinie było 

1291 obiektów. Przeprowadzono łącznie 5775 kontroli i wizytacji. Wydano ogółem 377 decyzji  

(w tym 245 decyzji merytorycznych, 132 decyzje płatnicze) oraz 3 postanowienia. Nałożono 234 

mandaty karne na kwotę 13830 zł Nie nałożono kar pieniężnych. W ramach nadzoru wykonano 

ogółem 567 badań (1032 oznaczenia fizyczne oraz 239 oznaczeń mikrobiologicznych). 

mailto:starostwo@powiat-jarocinski.pl
http://www.powiat-jarocinski.pl/


 

 

116 
Raport o stanie Powiatu Jarocińskiego za 2021 rok 

 

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 

 

Na dzień 31.12.2021r. w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Jarocinie stan 

zatrudnienia wynosił 28,25 etatów i kształtował się następująco:  

 21 etatów to pracownicy działalności podstawowej, 

 7,25 etatów to pracownicy ekonomiczni oraz administracyjno-techniczni. 

 W skład Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Jarocinie wchodzą komórki 

organizacyjne: 

1)  Oddział Nadzoru, w skład, którego wchodzą: 

a)   Stanowisko Pracy do Spraw Epidemiologii,  

b) Stanowisko Pracy do Spraw Higieny Żywności i Żywienia, 

c)   Stanowisko Pracy do Spraw Higieny Komunalnej, 

d) Stanowisko Pracy do Spraw Higieny Pracy, 

e)  Stanowisko Pracy do Spraw Higieny Dzieci i Młodzieży, 

f) Stanowisko Pracy do Spraw Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego; 

2)  Laboratorium Mikrobiologii i Parazytologii; 

3)  Oddział Ekonomiczny i Administracyjny, w skład którego wchodzą: 

 a) Sekcja Ekonomiczna, 

 b) Sekcja Administracyjno-Techniczna; 

4)   Stanowisko Pracy do Spraw Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia; 

5)   Stanowisko Pracy do Spraw Organizacji i Statystyki; 

6)   Stanowisko Pracy do Spraw Kadr i Szkoleń; 

7)   Stanowisko Pracy Głównego Księgowego; 

8)   Stanowisko Pracy Radcy Prawnego; 

9)   Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty do Spraw Systemu Jakości; 

10) Stanowisko Pracy do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy i Ochrony Przeciwpożarowej; 

11) Stanowisko Pracy do Spraw Obrony Cywilnej i Spraw Obronnych; 

12) Stanowisko Pracy Pełnomocnika do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych; 

13) Stanowisko Pracy Inspektora Ochrony Danych; 

14) Stanowisko Pracy Archiwisty. 
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  Powiatowy Inspektorat Weterynarii 

 

 Zadania 

 Powiatowy Lekarz Weterynarii w Jarocinie w ramach realizacji ustawowych zadań z zakresu ochrony 

zdrowia zwierząt oraz bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego, w celu zapewnienia 

ochrony zdrowia publicznego wykonuje swoje zadania przez: zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt,  

w tym chorób odzwierzęcych, prowadzenie badań kontrolnych zakażeń zwierząt, monitorowanie 

chorób odzwierzęcych i odzwierzęcych czynników chorobotwórczych oraz związanej z nimi oporności 

na środki przeciwdrobnoustrojowe u zwierząt, w produktach pochodzenia zwierzęcego i środkach 

żywienia zwierząt, badanie zwierząt rzeźnych oraz produktów pochodzenia zwierzęcego, 

przeprowadzanie kontroli weterynaryjnej w handlu i wywozie zwierząt oraz produktów pochodzenia 

zwierzęcego, kontroli administracyjnych i kontroli na miejscu przestrzegania wymogów w zakresie 

określonym w przepisach o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, sprawowanie 

nadzoru nad bezpieczeństwem produktów pochodzenia zwierzęcego, w tym nad wymaganiami 

weterynaryjnymi przy ich produkcji, umieszczaniu na rynku, ponadto sprawowanie nadzoru nad 

wprowadzaniem na rynek zwierząt, produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, wytwarzaniem, 

obrotem i stosowaniem pasz stosowaniem przepisów o ochronie zwierząt, przestrzeganiem zasad 

identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz ich przemieszczaniem, przestrzeganiem wymagań 

weterynaryjnych w gospodarstwach utrzymujących zwierzęta gospodarskie, prowadzenie 

monitorowania substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych, biologicznych, produktów 

leczniczych i skażeń promieniotwórczych u zwierząt, w ich wydzielinach i wydalinach, w tkankach lub 

narządach zwierząt, w produktach pochodzenia zwierzęcego, w wodzie przeznaczonej do pojenia 

zwierząt oraz środkach żywienia zwierząt, przyjmowanie informacji o niebezpiecznych produktach 

żywnościowych oraz paszach od organów innych inspekcji oraz przekazywania informacji do kierującego 

siecią systemu RASFF (System wczesnego ostrzegania o niebezpiecznej żywności lub paszach).  

 Powyższe zadania Powiatowy Lekarz Weterynarii w Jarocinie wykonuje przy pomocy pracowników 

Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Jarocinie oraz urzędowych lekarzy weterynarii i personelu 

pomocniczego - techników weterynarii wyznaczonych decyzją organu, niebędących pracownikami w/w 

Inspektoratu. 

 Badania monitoringowe   

 W trakcie 2021 roku przeprowadzono badania monitoringowe w zakresie zwalczania chorób 

zakaźnych zwierząt oraz chorób odzwierzęcych w kierunku:  

- gruźlicy bydła zbadano 6236 sztuk w 176 stadach, 

- brucelozy bydła zbadano 2070 sztuk w 114 stadach, 

- enzootycznej białaczki bydła zbadano 2096 sztuk w 115 stadach, 

- salmonelli - 50 badań urzędowych monitoringowych, siedmiokrotnie 

skontrolowano podmioty, uzyskano 1 wynik dodatni w kierunku obecności 

pałeczek z rodzaju Salmonella Enteritidis w stadzie brojlerów kurzych, 

wdrożono odpowiednie postepowanie administracyjne, 
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 Dodatkowo wykonany został monitoring następujących chorób zakaźnych: 

- pryszczyca bydła, 10 prób, 

- choroba pęcherzykowa świń, 10 prób, 

- klasyczny pomór świń, pobrano  15 prób, 

- klasyczny pomór świń u dzików, pobrano 18 prób, 

- afrykański pomór świń u dzików, pobrano 360 prób (kości długie 5 prób, krew 

od odstrzelonych dzików 355 prób), 

- choroba Aujeszkyego u świń, przebadano 3722 zwierząt, w 671 stadach, 

- zakaźne zapalenie nosa i tchawicy, przebadano 14 zwierząt, w 3 stadach, 

- choroba niebieskiego języka u bydła - 13 sztuk, w 4 stadach, 

- choroba niebieskiego języka u owiec - 1 sztuka, w 1 siedzibie, 

- gorączka Q u owiec 10 sztuk, w 3 siedzibach, u kóz 4 sztuki, w 2 siedzibach, 

- poddano obserwacji 32 zwierząt podejrzanych o wściekliznę. 

W w/w chorobach zakaźnych w ramach monitoringu nie wykryto chorób zakaźnych. Stwierdzono 

1 przypadek włośnicy u dzika odstrzelonego na terenie powiatu. 

 Kontrole 

Powiatowy Lekarz Weterynarii od początku 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku przeprowadził  

28 kontroli CC (wymogi wzajemnej zgodności) i 24 kontroli IRZ gospodarstw rolnych utrzymujących 

zwierzęta. W okresie od 1 stycznia do 30 listopada bieżącego roku skontrolowano 55 gospodarstw 

rolnych w zakresie dobrostanu zwierząt i 11 kontroli doraźnych w zakresie dobrostanu w związku  

z donosami oraz wykonano 13 rekontroli. Ponadto przeprowadzono 1 kontrolę okresową w schronisku 

dla bezdomnych zwierząt, 1 kontrolę punktu unasieniania zwierząt, 5 kontroli punktu obrotu nasieniem, 

1 kontrolę punktu kopulacyjnego, 43 kontrole środków transportu przeznaczonych do transportu 

zwierząt (33 kontroli środków transportu do przewozu zwierząt do 8 godzin oraz 10 powyżej 8 godzin), 

13 kontroli podmiotów zajmujących się zarobkowym transportem zwierząt (10 - do 8 godzin, 3 – 

powyżej 8 godzin), przeprowadzono 18 kontroli podmiotów zajmujących się pośrednictwem w obrocie 

zwierzętami, ponadto 9 kontroli kół łowieckich. Dodatkowo w tym okresie przeprowadzono 5 kontroli 

dobrostanu zwierząt w asyście przedstawicieli Komendy Powiatowej Policji w Jarocinie oraz 6 w asyście 

pracowników Urzędu Miasta Jarocin. Przesłano do Prokuratury Rejonowej w Jarocinie 3 zawiadomienia 

o niewłaściwych warunkach utrzymania zwierząt gospodarskich. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 

2021 r. zostało wystawionych 2025 świadectw zdrowia dla drobiu przeznaczonego do uboju, 1925 

świadectw dla świń wprowadzanych do stad, punktów kopulacyjnych, punktów skupu oraz na targi, 

pokazy, wystawy, konkursy, 7125 świadectw dla świń wprowadzanych do rzeźni oraz, 8 świadectwa 

zatwierdzenia środka transportu do przewozu zwierząt powyżej 8 godzin, wystawiono również  

4 świadectwa w systemie TRACES dla psa oraz świadectwa eksportowe dla psa (Wielka Brytania, 

Kanada). W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. przeprowadzono 352 kontroli bioasekuracji  

w gospodarstwach utrzymujących trzodę chlewną i 6 kontroli bioasekuracji drobiu w gospodarstwach 

komercyjnych oraz 58 rekontroli, przyjęto 128 oświadczeń o nieprowadzeniu działalności związanej 

z utrzymywaniem trzody chlewnej.  
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W zespole ds. zdrowia i ochrony zwierząt wystawiono 57 decyzje administracyjne oraz wydano 

77 zaświadczeń. Przeprowadzono również szkolenia i akcje informacyjne dotyczące zagadnienia 

afrykańskiego pomoru świń (ASF) oraz ptasiej grypy (HPAI) wśród hodowców powiatu jarocińskiego oraz 

instytucji współpracujących z inspektoratem weterynarii – ARiMR, ODR, WIR (6) oraz wśród myśliwych 

i łowczych (1) oraz dla urzędowych lekarzy weterynarii (3). Wydano 2 zezwolenia dla przewoźników Typ 

1 oraz 1 zezwolenie dla przewoźników Typ 2. 

 Dokonano odstrzału sanitarnego 259 dzików oraz 344 odstrzał zwykły.  

W okresie od początku roku do dnia 31 grudnia 2021 r. wystawiono 223 mandatów karnych.  

 Monitoring pasz 

W ramach monitoringu pasz w 2021 roku pobrano 68 próbek pasz: 23 próbki  

w gospodarstwach, 11 próbek w zakładach utylizacyjnych, 29 próbek w wytwórniach  

i mieszalniach pasz, 1 próbkę w podmiocie wprowadzającym pasze do obrotu, 2 próbki  

w podmiocie wytwarzającym karmę dla zwierząt domowych, 2 próbki w podmiocie wytwarzającym 

biokompost. Kierunki przeprowadzonych badań są następujące:  

- wykrywanie pałeczek Salmonella, 

- wykrywanie obecności przetworzonego białka zwierzęcego, mikotoksyn, dioksyn, 

pestycydów fosforoorganicznych, niedozwolonych antybiotykowych stymulatorów 

wzrostu, 

- oznaczanie zawartości selenu, żelaza, manganu, cynku, miedzi, makroelementów takich 

jak fosfor, wapń, magnez, sód i potas, białka ogólnego, tłuszczu surowego, skrobi, 

cukrów, szacowanie energii metabolicznej,  

- wykrywanie substancji przeciwbakteryjnych w wodzie i paszach, 

- oznaczanie poziomu zawartości oraz poziomu zanieczyszczeń kokcydioststykami, 

- badanie pasz w kierunku GMO, 

- oznaczanie zawartości GTH (Zgodnie z wymagania przepisów UE od 1 lipca 2008 r. mączki 

mięsno-kostne wyprodukowane z materiałów kategorii 1 i 2, muszą być znakowane  

w trakcie procesu produkcyjnego specjalnym markerem chemicznym (triheptanianem 

glicerolu) GTH w ilości nie mniejszej niż 250 mg/kg tłuszczu zawartego w produkcie)  

w produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego. 

 W przypadku wyników wymagających postępowania wyjaśniającego w podmiotach 

przeprowadzono kontrole i wydano decyzje administracyjne. 

 W 2021r. przeprowadzono: 

1) W ramach nadzoru nad wytwarzaniem i dystrybucją pasz: 

- 35 kontroli w gospodarstwach zajmujących się produkcją pierwotną oraz hodowlą 

zwierząt,  

- 16 kontroli podmiotów zajmujących się transportem pasz, 
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- 69 kontroli w podmiotach zajmujących się wytwarzaniem pasz, mieszaniem, 

wprowadzaniem ich do obrotu lub na eksport, oraz podmiotów produkujących 

materiały paszowe. 

2) W ramach nadzoru nad gospodarstwami utrzymującymi zwierzęta futerkowe przeprowadzono  

17 kontroli dotyczące dobrostanu zwierząt, ich uśmiercania oraz operowania ubocznymi produktami 

pochodzenia zwierzęcego, wydano 2 decyzje administracyjne dotyczące rejestracji podmiotu  

i wykreślenia z rejestru. 

3) W ramach nadzoru nad podmiotami zajmującymi się ubocznymi produktami pochodzenia 

zwierzęcego: 

- 9 kontroli zakładów przetwarzających materiał kat. 1, 2 i 3 oraz 50 kontroli 

związanych z eksportem poza UE, 

- 8 kontroli zakładów przeprowadzających czynności pośrednie na uppz np.: 

magazynowanie, operowanie materiałem kat. 2 i 3, wydano 1 decyzję 

zatwierdzającą i rejestrującą działalność nadzorowaną, 

- 11 kontroli podmiotów związanych z usługowym transportem uppz, 

- 2 kontrole podmiotów wytwarzających karmę dla zwierząt domowych,  

- 2 kontrole kompostowni,  

- 4 kontrole podmiotów składujących uppz, 

- 5 kontroli podmiotów pośredniczących w obrocie uppz, 

- 5 kontroli dotyczących zagospodarowania uppz. 

 Badania zwierząt rzeźnych i mięsa 

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. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Jarocinie nadzoruje zakłady 

zatwierdzone do handlu: 2 ubojnie bydła i 1 ubojnię drobiu, 4 zakłady prowadzące rozbiór  

i przetwórstwo mięsa, 1 mleczarnię, 2 zakłady przetwórcze ryb. Ponadto pod nadzorem 

Powiatowego Lekarza Weterynarii w Jarocinie znajdują się podmioty podlegające rejestracji, 

prowadzące m.in. działalność w zakresie sprzedaży bezpośredniej, rolniczego handlu detalicznego, 

transportu środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego, uboju usługowego zwierząt, punkty 

skupu dziczyzny, działalność marginalna, lokalna i ograniczona.   

Od początku 2021 roku przeprowadzono: 

- 109 kontroli dotyczących nadzoru powiatowego lekarza weterynarii nad podmiotami 

podlegającymi zatwierdzeniu;   

- 89 kontroli dotyczących nadzoru powiatowego lekarza weterynarii nad podmiotami 

podlegającymi rejestracji, w tym przeprowadzono kontrolę 35 środków transportu do 

przewozu produktów pochodzenia zwierzęcego; 

- 31 kontroli gospodarstw pozyskujących mleko do mleczarni.  
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Dwa zakłady podlegające zatwierdzeniu prowadzą eksport swoich asortymentów do krajów 

trzecich. Od początku 2021 r. do końca grudnia urzędowi lekarze weterynarii wystawili 820 

świadectw zdrowia dla mięsa wołowego eksportowanego do 23 różnych krajów znajdujących się 

poza Unią Europejską oraz 72 świadectwa zdrowia dla mięsa drobiowego eksportowanego do 16 

różnych krajów znajdujących się poza Unią Europejską.   

W 2021 roku Powiatowy Lekarz Weterynarii w Jarocinie, w związku z rozprzestrzenianiem się 

afrykańskiego pomoru świń, przeprowadzał również kontrole targowisk pod kątem możliwości 

nielegalnego wprowadzania do obrotu mięsa i produktów z mięsa wieprzowego oraz z dzików.  

 Dodatkowo w ramach nadzoru nad bezpieczeństwem żywności pochodzenia zwierzęcego 

prowadzone są badania produktów oraz surowców obejmujące zagrożenia mikrobiologiczne, 

pozostałości substancji chemicznych, leków oraz metali ciężkich.  

 W 2021 roku w rzeźniach powiatu jarocińskiego pobierano próbki od bydła po uboju  

w kierunku gąbczastej encefalopatii bydła w ramach próbobrania urzędowego zgodnie  

z obowiązującymi przepisami prawnymi.   Do  badań pobierany jest pień mózgu.  

W badanych próbach nie stwierdzono obecności białka prionowego.  

 W ramach monitoringu żywności pochodzenia zwierzęcego, w omawianym okresie, 

pobrano 520 próbek do badań w związku z realizacją Krajowego programu badań 

kontrolnych obecności substancji niedozwolonych oraz pozostałości chemicznych, 

biologicznych i produktów leczniczych u zwierząt i w żywności pochodzenia zwierzęcego 

2021. W ramach wyżej wymienionego harmonogramu pobierane są próbki m.in. mięsa, 

moczu oraz surowicy z ubojni, próbki moczu i krwi pobierane od żywych zwierząt  

w gospodarstwie oraz miodu. 

W okresie od stycznia do końca listopada 2021 r., nie stwierdzono wyników niezgodnych  

w powyższym zakresie.  

 Dodatkowo w ramach Programów Wieloletnich pobrano 45 prób w ubojniach powiatu 

jarocińskiego. 

 W 2021 w pobrano także 285 prób do badań mikrobiologicznych dotyczących realizacji 

harmonogramu badań urzędowych w celu weryfikacji badań właścicielskich 

nadzorowanych podmiotów. W ramach wyżej wymienionych badań otrzymano 19 próbek 

niezgodnych.  

W związku z powyższym wszczęto postępowanie administracyjne, prowadzono działania 

mające na celu ustalenie przyczyny występowania zanieczyszczeń żywności oraz nałożono 

kary pieniężne na odpowiedzialne podmioty. Wygenerowano także 2 powiadomienia  

w systemie RASFF. W 2021 r. pobrano również 40 wymazów z powierzchni produkcyjnych 

zakładów w ramach postępowań wyjaśniających.  

 Powiatowy Lekarz Weterynarii w Jarocinie w ramach zapewnienia bezpieczeństwa produktów 

pochodzenia zwierzęcego w 2021 r. przeprowadził również 10 szkoleń dla urzędowych lekarzy 

weterynarii, 1 szkolenie z zakresu kwalifikacji osób uprawnionych do zawodowego uboju zwierząt 

oraz warunków i metod uboju i uśmiercania zwierząt w wyniku, których wydano 1 świadectwo 
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kwalifikacji w zakresie obchodzenia się ze zwierzętami i opieką nad nimi przed ich skrępowaniem, 

krępowania zwierząt w celu ogłuszenia lub uśmiercenia, ogłuszania zwierząt. 

 Podsumowanie 

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 2021 roku jest zadowalający. Przeprowadzone badania monitoringowe pozwalają 

stwierdzić, że poziom bezpieczeństwa sanitarno -weterynaryjnego nie obniżył się. W dalszym ciągu 

prowadzony jest nadzór i monitoring spodziewanych zagrożeń według analizy ryzyka.  

  

 

XV. PRZECIWDZIAŁANIE BEZROBOCIU 

ORAZ AKTYWIZACJA LOKALNEGO 

RYNKU PRACY 
 

Powiatowy Urząd Pracy w Jarocinie  

 

Powiatowy Urząd Pracy w Jarocinie realizuje zadania zgodnie z ustawą z dnia  

20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, (t. jedn. Dz.U. z 2022r. 

poz.690) 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 2021 r. 34,25. 

W roku 2021 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 V” 

realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,  
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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 2019, a zakończy się do 31.12.2022r. (aneks do umowy 

wydłużony termin realizacji projektu z 31.12.2020r. na 31.12.2022r. oraz zwiększona liczba 

uczestników) 

Uczestnicy projektu to 515 osób (odpowiednio 294 kobiety i 221 mężczyzn) młodych                     

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.  

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 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 ogółem wynosi 6 147 493,05 zł. Wydatki w 2021r. wyniosły ogółem 

1 760 609,57 zł.  

Wsparciem w projekcie w 2021r. objęto 155 osób bezrobotnych do 30 roku życia (72 kobiety  

i 83 mężczyzn), z tego osoby znajdujące się w trudnej sytuacji na rynku pracy tj. osoby długotrwale 

bezrobotne, 59 osób (32 kobiety i 27 mężczyzn), i/lub osoby z niepełnosprawnościami  3 osoby  

(2 kobiety i 1 mężczyzna), i/lub osoby o niskich kwalifikacjach 136 osób (57 kobiet i 79 mężczyzn). 

W ramach projektu uczestnicy zostali w 2021r. objęci następującymi formami wparcia: 

poradnictwo zawodowe- 155 osób (72 kobiety i 83 mężczyzn), pośrednictwo pracy-155 osób  

(72 kobiety i 83 mężczyzn), staże- 77 osób (54 kobiety i 23 mężczyzn), szkolenia- 56 osób (10 kobiet 

i 46 mężczyzn), jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej- 11 osób (6 kobiet  

i 5 mężczyzn), refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy- 11 osób  

(2 kobiety i 9 mężczyzn). 

Efektywność zatrudnieniowa w projekcie jest bardzo wysoka. Założono osiągnięcie 

efektywności zatrudnieniowej w poszczególnych grupach na poziomie:  
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 Minimalny poziom kryterium efektywności zatrudnieniowej dla osób w najtrudniejszej 

sytuacji (w tym niepełnosprawni, długotrwale bezrobotni, z niskim kwalifikacjami)- 39%. 

W 2021r. osiągnięto wskaźnik 75%  

 Minimalny poziom kryterium efektywności zatrudnieniowej dla pozostałych osób 

nienależących do ww. grup- 54%. W 2021r. osiągnięto wskaźnik 71,43%. 

Ponadto w 2021r. w związku z sytuacją Pandemii w ramach Projektu  kontynuowano realizację 

zadania pn. „Instrumenty dofinansowania”, które obejmowało  wsparcie, o którym mowa  

w Ustawie z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 

sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 poz.374,  z późn. zm.). W badanym okresie w ramach projektu 

realizowane były instrumenty wprowadzone ww. ustawą: art.15zzb-dla przedsiębiorców  

w rozumieniu art.4 ust.1lub 2 ustawy z dnia 6 marca 2018r.-Prawo przedsiębiorców- 

dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń 

składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie 

wystąpienia COVID-19, art.15zzc- dla przedsiębiorców będących osobą fizyczną niezatrudniającą 

pracowników- dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej  

w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19.  

W 2021r. wsparciem w Projekcie w ramach zadania „Instrumenty dofinansowania” objęto ogółem 

15 osób (5kobiet i 10 mężczyzn). Wartość wydatków poniesionych w 2021r. na to zadanie  

to 99 873,06 PLN. 

Projekt „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie 

jarocińskim V” 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 2019, a zakończy się 

do 31.12.2022r. (aneks do umowy wydłużony termin realizacji projektu z 31.12.2020r.  

na 31.12.2022r.). 

Głównym celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 385 osób (213 kobiet  

i 172 mężczyzn) powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie jarocińskim, 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 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.  
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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. Realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia 

celu szczegółowego poprzez zastosowanie zindywidualizowanych i kompleksowych usług rynku 

pracy, dopasowanych do potrzeb osób, do których będą kierowane. 

Budżet projektu ogółem wynosi 4 459 737,19 zł. Wydatki w 2021r. wyniosły ogółem 1 089 578,79 

zł. 

Wsparciem w projekcie w 2021r. objęto 124osoby bezrobotne(54 kobiety i 70 mężczyzn), 

z tego 51 osób( 24 kobiety i 27 mężczyzn) długotrwale bezrobotne, 8 osób (2 kobiety i 6 mężczyzn) 

z niepełnosprawnościami,  94 osoby (36 kobiet i 58 mężczyzn) o niskich kwalifikacjach, 24 osoby 

(6 kobiet i 18 mężczyzn) w wieku 50 lat i więcej. 

W ramach projektu uczestnicy zostali w 2021r. objęci następującymi formami wparcia: 

poradnictwo zawodowe- 124 osoby ( 54 kobiety i 70 mężczyzn), pośrednictwo pracy- 123 osoby 

(54 kobiet i 69 mężczyzn), staże-45 osób (30 kobiet i 15 mężczyzn), szkolenia-41 osób (14 kobiet 

i 27 mężczyzn), jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej- 33 osoby                       

(10 kobiet i 23 mężczyzn), refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy-               

2 mężczyzn. 

Efektywność  zatrudnieniowa w projekcie jest bardzo wysoka. Założono osiągnięcie 

efektywności zatrudnieniowej w poszczególnych grupach na poziomie:  

 dla osób w najtrudniejszej sytuacji (osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby                              

z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niskimi kwalifikacjami, 

imigranci, reemigranci) – wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 

45%. W 2021r. osiągnięto wskaźnik na poziomie 73,45%, 

 dla pozostałych osób nienależących do ww. grup- wskaźnik efektywności zatrudnieniowej 

na poziomie co najmniej 45%. W 2021r. osiągnięto wskaźnik na poziomie 0 %, 

Ze środków Funduszu Pracy Urząd zrealizował dwa programy. 

 Realizowane wsparcie przedsiębiorców w ramach Tarczy Antykryzysowej 

Powiatowy Urząd Pracy w Jarocinie zgodnie z  Ustawą o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych form zakaźnych 

oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z dnia 02.03.2020r. w roku 2021 zrealizował 

intensywną pomoc na rzecz lokalnych przedsiębiorców, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji.  

W ramach tej pomocy Urząd Pracy w 2021r. realizował  następujące działania: 

 w ramach dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników dla 

mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców (art.15zzb) wpłynęło do tut. 

Urzędu 35 wniosków, z czego zrealizowano pozytywnie 28 wniosków na kwotę 

1 230 862,60 zł. (słownie: jeden milion dwieście trzydzieści tysięcy osiemset sześćdziesiąt 
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dwa złote 60/100). Liczba pracowników, na których wypłacono dofinansowanie – 257 

osób; 

 w ramach dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla 

przedsiębiorców samozatrudnionych (art.15zzc) wpłynęło do tut. Urzędu 102 wnioski 

o dofinansowanie, z czego zrealizowano pozytywnie 83 wnioski na kwotę 516 490,23 zł. 

(słownie: pięćset szesnaście tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt złotych 23/100).  

 w ramach dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników dla organizacji 

pozarządowych oraz dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników dla 

kościelnej osoby prawnej (art.15zze i art. 15 zze2) wpłynęło do tut. Urzędu 3 wniosków, 

z czego zrealizowano pozytywnie 2 wnioski  na kwotę 26 510,00zł. (słownie: dwadzieścia 

sześć tysięcy pięćset dziesięć złotych 00/100). Liczba pracowników, na których wypłacono 

dofinansowanie to 5 osób; 

 w ramach dotacji dla mikro i małych przedsiębiorstw określonych branż (art.15zze4,                        

15 zze4a oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21.12.20221r) 

wpłynęło do tut. Urzędu 943 wnioski, z czego zrealizowano pozytywnie 887 wniosków na 

kwotę  4 435 000zł. (słownie: cztery miliony czterysta trzydzieści pięć tysięcy złotych 

00/100);  

 w ramach niskooprocentowanej pożyczki z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców                         

i organizacji pozarządowych (art.15zzd i art. 15zzda) wpłynęło do tut. Urzędu 45 wniosków 

o pożyczkę, z czego zrealizowano pozytywnie 18 wnioski na kwotę 85 680 zł. (słownie: 

osiemdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt złotych 04/100).  

 Pomoc w ramach tarczy spotkała się z ogromnym zainteresowaniem lokalnych 

przedsiębiorców, którym przy wsparciu finansowym oferowanym przez urząd z pewnością 

udało się obronić przed likwidacją miejsc pracy. 

Pakiet pomocy w ramach Tarczy antykryzysowej jest ważnym narzędziem służącym ochronie 

miejsc pracy i dającym firmom możliwość przetrwania  w warunkach epidemii koronawirusa. 

Ogółem w 2021r. wydatki w ramach Tarczy Antykryzysowej wyniosły 7 007 462,03 zł. 

1. Program: aktywizacja zawodowa bezrobotnych  zamieszkujących na wsi realizowany  

był w okresie wrzesień- grudzień 2021 roku a jego wartość wyniosła  991 200,00 zł. 

Głównym celem programu, było objęcie  100 osób zamieszkujących na wsi, aktywnym 

wsparciem w postaci szkoleń, staży, zatrudnienia na nowoutworzonych stanowiskach pracy oraz 

wsparcie osób przedsiębiorczych w postaci wypłaty jednorazowych środków na podjęcie 

działalności gospodarczej.  

Realizacja Programu przyczyniła się do aktywizacji zawodowej osób z grupy ryzyka zawodowego 

oraz umożliwiła realizacje takich celów, jak: 

a. przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego osób bezrobotnych znajdujących się 

w szczególnej sytuacji na rynku pracy  poprzez skrócenie okresu pozostawania bez pracy 

oraz pogłębiania się negatywnych postaw wobec pracy, 

a. ułatwienie bezrobotnym dostępu do rynku pracy i zaistnienie na nim- każdy uczestnik 

Programu został objęty IPD w celu zdiagnozowania ścieżki rozwoju zawodowego, oraz mógł 

skorzystać z usług pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego,  
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b. uczestnicy Programu zostali objęci formą wsparcia w postaci staży (40 osób), (szkoleń 20 

osób), zatrudnienia na nowoutworzonych miejscach pracy w ramach refundacji kosztów 

wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy (20 osoby), oraz wypłaty jednorazowo 

środków na podjęcie własnej działalności gospodarczej (20 osób). 

 

 

XVI. OCHRONA PRAW KONSUMENTA 
 

 Forma i liczba udzielonych porad 

Podstawową formą działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów było udzielanie 

bezpłatnych porad i informacji prawnej dotyczącej ochrony interesów konsumentów oraz pisemne 

wystąpienia do przedsiębiorców. Porad udzielano konsumentom telefonicznie, pisemnie,  

za pomocą poczty elektronicznej oraz bezpośrednio w biurze rzecznika.   

 Zakres pomocy 

1. Zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie 

ochrony interesów konsumentów. 

2. Składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego  

w zakresie ochrony interesów konsumentów. 

3. Występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów. 

4. Współdziałanie z UOKiK, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami 

konsumenckimi i  innymi instytucjami w zakresie ochrony konsumentów. 

5. Wytaczanie powództw na rzecz konsumentów i wstępowanie do toczących się 

postępowań. 

6. Działania o charakterze edukacyjno-informacyjnym. 

7. Podejmowanie działań wynikających z: 

 art. 479 (38) KPCh (niedozwolone postanowienia umowne), 

 ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, 

 ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym, 

 art. 42 ust. 1 pkt 3 uokik (występowanie w sprawach o wykroczenia na szkodę 

konsumentów), 

 art. 42 ust. 5 uokik w zw. z art. 63 Kpc (przedstawianie sądowi istotnego poglądu 

dla sprawy). 

 
Podstawową formą działalności rzecznika było udzielanie bezpłatnych porad i informacji 

prawnej dotyczącej ochrony interesów konsumentów oraz pisemne wystąpienia do 

przedsiębiorców. Porad udzielano konsumentom telefonicznie, pisemnie, za pomocą poczty 

elektronicznej oraz bezpośrednio w biurze rzecznika.  W 2021 roku udzielono ponad 551 porad, 

nie licząc wystąpień rzecznika na piśmie do przedsiębiorców. Problemy, z jakimi zgłaszali się 
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konsumenci do rzecznika w 2021 r. były, jak co roku bardzo zróżnicowane. Podobnie jak w latach 

minionych dotyczyły one przede wszystkim złej, jakości towarów i związanej z tym procedurą 

reklamacyjną. Nadal sporo osób miało trudności ze sprecyzowaniem swych żądań dotyczących 

doprowadzenia towaru do zgodności z umową oraz nie znało 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 choć w ocenie 

rzecznika świadomość konsumentów oraz poziom posiadanej wiedzy w tym przedmiocie 

nieznacznie się zwiększył. 

W 2021 roku nie odnotowano skarg na dostawców usług telekomunikacyjnych, które miały 

miejsce w 2018 roku oraz na działalność dostawców energii elektrycznej składanych w roku 2019, 

którzy w ocenie konsumentów podczas kontaktów telefonicznych i bezpośrednich wprowadzali 

ich w błąd, podając się za dotychczasowego operatora, oferując jednocześnie obniżenie ceny 

świadczonych usług, co może wynikać z licznych interwencji w tym zakresie podejmowanych przez 

powiatowych rzeczników konsumentów.  

W 2021 roku nie zgłoszono przypadków praktyk dostawców usług telekomunikacyjnych oraz 

energii niezgodnych z przepisami dotyczącymi zawierania umów poza lokalem przedsiębiorstwa, 

w szczególności art. 15 ust. 1 oraz art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 30 maja 2014 r.  

o prawach konsumenta. W poprzednich latach konsumenci skarżyli się często, że narzucali oni 

zmiany zawartych już umów bądź nowe umowy, dla których nie uzyskali stosownych oświadczeń 

konsumentów w tym przedmiocie, utrwalonych na trwałym nośniku.  

Należy stwierdzić, że i w tym zakresie nastąpiła pozytywna zmiana, spowodowana w mojej 

ocenie interwencjami rzeczników w poprzednich latach.   

Wiele osób z uwagi też na błędne informacje od sprzedawców nadal nie znało terminów 

dotyczących składania i rozpatrywania reklamacji, więc można stwierdzić, że 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 aczkolwiek w mniejszym stopniu aniżeli w poprzednich 

latach 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 zakresie. W takich przypadkach, wzorem 

lat minionych nawiązywano ze sprzedawcami kontakt telefoniczny lub mailowy w celu wyjaśnienia 

zaistniałych sytuacji oraz przedstawienia stanowiska rzecznika w przedmiotowych sprawach. 

Interwencje tego typu najczęściej odnosiły zamierzony skutek, szczególnie w przypadku lokalnych 

sprzedawców lub usługodawców. W pozostałych przypadkach kierowano do nich pisemne 

wystąpienia.    

Podkreślenia wymaga fakt, że zauważono wzrost świadomości konsumentów w zakresie 

przysługujących im uprawnień dotyczących prawa odstąpienia od umów zawieranych przez 

Internet i poza lokalem przedsiębiorstwa, co wynika prawdopodobnie z coraz większej dostępności 
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do Internetu, gdzie można znaleźć i wykorzystać stosowne wzory oświadczeń w tym przedmiocie 

lub znaleźć przydatne informacje. 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. 

W roku 2021 odnotowano dalszy wzrost spraw związanych z zawieraniem umów  

na odległość oraz wynikających z tego problemów, co świadczy o sukcesywnym wzroście z roku na 

roku popularności tej formy zakupów. W związku z pandemią i zakazami działalności w niektórych 

branżach analogicznie jak w roku 2021 roku występowały problemy, takie jak roszczenia wobec 

usługodawców z tytułu opłaconych, a niewykonanych usług z powodu niemożliwości ich 

świadczenia. W tych sytuacjach rzecznik podejmował próby mediacji z przedsiębiorcami w celu 

ugodowego rozwiązania powstałych na tym tle sporów i znalezienia satysfakcjonującego obie 

strony rozwiązania, które najczęściej kończyły się powodzeniem.  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 jej odmowy  

i długich terminów napraw.  

Jak wykazuje praktyka, bardzo często konsumenci nie znają warunków gwarancji, zwartych  

w karcie gwarancyjnej, co niekiedy skutkuje odmową naprawy wadliwych rzeczy oraz interwencją  

u rzecznika. W tym zakresie nadal nie odnotowano żadnej poprawy, podobnie jak w przedmiocie 

odróżniania uprawnień z gwarancji i z rękojmi, które w dalszym ciągu są mylone przez 

konsumentów.  

Podobnie jak w ubiegłym roku do rzecznika zgłaszali się również interesanci z problemami, 

które nie miały charakteru konsumenckiego, takimi jak: sprawy rodzinne, spadkowe, z zakresu 

prawa pracy, działalności jednostek organizacyjnych, oczekując bezpłatnej pomocy w konkretnej 

sprawie. Osobom tym w miarę posiadanej wiedzy udzielono informacji, a także kierowano do 

odpowiednich instytucji czy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, podając adresy i numery 

telefonów kontaktowych.  

 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.  

 Na podstawie załączonych zestawień tabelarycznych można zauważyć, że konsumenci 

w dalszym ciągu najczęściej zwracają się do rzecznika w sprawach związanych z reklamacją obuwia 

i odzieży, sprzętu komputerowego, RTV i AGD, rozwiązania umów zawieranych poza lokalem 

i na odległość oraz usług telekomunikacyjnych. 
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 Rzecznik, po wysłuchaniu zgłoszonego problemu i jego wnikliwej analizie, zawsze przedstawiał 

konsumentom stan prawny i wskazywał możliwości rozwiązania ich problemów lub kierował 

konsumenta do właściwych instytucji i organów. Podejmował działania mające na celu polubowne 

załatwienie sprawy między innymi poprzez nawiązanie kontaktu telefonicznego bądź 

bezpośredniego z przedsiębiorcą. Większość spraw na skutek interwencji telefonicznej, mailowej 

lub osobistej rzecznika, dzięki przedstawionej argumentacji, udało się załatwić pozytywnie dla 

konsumenta w dniu zgłoszenia problemu.   

Skuteczne interwencje i mediacje mają bezpośredni wpływ na zachowania przedsiębiorców. 

Zapoznają ich z powinnościami wobec konsumentów oraz wskazują na konieczność przestrzegania 

obowiązującego prawa.  

Najwięcej zapytań, szczególnie telefonicznych, podobnie jak w latach minionych dotyczyło 

takich zagadnień jak: 

- możliwości zwrotu towaru do sklepu,  

- terminu załatwienia reklamacji,  

- możliwości  żądania zwrotu gotówki,  

- terminu  złożenia reklamacji,  

- uprawnień wynikających  z gwarancji,  

- czasu trwania  napraw gwarancyjnych,  

- ilości możliwych  napraw, po których towar podlega wymianie, 

- możliwość uchylenia się od skutków prawnych umów zawartych pod wpływem błędu 

bądź podstępu. 

W sprawach, w których nie osiągnięto zamierzonego skutku lub nie można było przeprowadzić 

mediacji, występowano w formie pisemnej do przedsiębiorców o wyjaśnienie sprawy i wnoszono 

o spełnienie roszczeń na rzecz konsumenta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  

 Interweniowano również w sprawach nieprawidłowości wynikających z umów zawieranych 

poza lokalem przedsiębiorstwa i na odległość a dotyczących m.in. odstąpienia od umowy czy 

zwrotu towaru. Ogółem na podstawie wniosków złożonych przez konsumentów w sprawie 

ochrony interesów konsumentów w 2021 roku skierowano do przedsiębiorców 14 wystąpień 

pisemnych, z czego 9 spraw zostało zakończonych wynikiem pozytywnym dla konsumentów,  

a 5 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 2021 roku nie skorzystano z przysługujących rzecznikowi uprawnień wytaczania powództw 

na rzecz konsumenta, ze względu na brak potrzeb w tym zakresie. W tym miejscu warto kolejny 

raz podkreślić, że konsumenci nie decydują się na skierowanie sprawy na drogę postępowania 
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sądowego, gdyż reklamowany towar nie jest dużej wartości, a gromadzenie dowodów w sprawie 

związane jest z kosztami i znacznym utrudnieniem. Do korzystania z tej formy rozstrzygnięcia sporu 

konsumentów zniechęca również powszechna opinia o przewlekłości postępowań oraz zawiłości 

procedury cywilnej.  

 W roku sprawozdawczym kontynuowano działania o charakterze edukacyjno-informacyjnym.  

Przekazywano konsumentom materiały edukacyjne popularyzujące wiedzę o prawach 

konsumentów. W miarę potrzeb wyposażano także zainteresowanych konsumentów w teksty 

odpowiednich przepisów prawnych i wzorów pism, w tym reklamacji wadliwego towaru, 

oświadczeń o odstąpieniu od umowy czy obniżeniu ceny zakupionego towaru.  

 Do ważniejszych form działań o charakterze edukacyjno-informacyjnym należy również stała 

współpraca z lokalną prasą, na łamach, której poruszane są bieżące sprawy z zakresu problematyki 

konsumenckiej, wynikłe często na tle konkretnych stanów faktycznych.   

 W 2021 roku nie zachodziła potrzeba składania wniosków w sprawie stanowienia i zmiany 

przepisów prawa miejscowego zakresie ochrony interesów konsumentów. Nie było również 

podstaw do podejmowania działań wynikających z art. 479 Kodeksu postępowania cywilnego, oraz 

z ustaw: o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, o dochodzeniu roszczeń  

w postępowaniu grupowym, a także art. 42 ust. 3 i 5 ustawy o ochronie konkurencji 

i konsumentów.  

 Wnioski końcowe, propozycje zmian zmierzających do poprawy realizacji praw 

konsumentów 

 
Dla polepszenia standardów ochrony konsumentów należy w dalszym ciągu prowadzić 

działania edukacyjno – informujące, szczególnie w środkach masowego przekazu.  Można 

zauważyć, że konsumenci są coraz bardziej świadomi swoich praw, choć często nie wiedzą jak ich 

dochodzić.  

       Zapewnienie sprawnej i skutecznej pomocy w zakresie ochrony interesów konsumentów  

i sprostanie wszystkim ustawowym obowiązkom nie jest łatwe. Dlatego popieram stanowisko 

prezentowane w poprzednich latach, że stale należy podnosić swoje kwalifikacje między innymi 

poprzez udział w cyklicznych spotkaniach szkoleniowych rzeczników. Podtrzymując wnioski 

składane w minionych latach uważam, że takie spotkania powinny odbywać się kwartalnie  

w ramach działania poszczególnych Delegatur Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.  

Podczas cyklicznych spotkań można by zapoznać się z nowymi przepisami dotyczącymi 

problematyki konsumenckiej i ich interpretacją, poznać stanowisko UOKiK w sprawach z zakresu 

ochrony zbiorowych interesów konsumentów i ewentualnym dalszym postępowaniu rzeczników 

wobec indywidualnych konsumentów.  Również podczas spotkań rzecznicy mogą wymieniać się 

swoimi doświadczeniami w pracy, wzorami wystąpień czy pozwów oraz wspólnie rozwiązywać 

skomplikowane sprawy.  

Wzrost ogólnej liczby załatwianych spraw oraz udzielanych porad konsumenckich, w tym 

spraw charakteryzujących się wysokim stopniem złożoności oraz skomplikowania wiąże się 
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najczęściej z koniecznością występowania do przedsiębiorców na piśmie. Wystąpienia pisemne, 

aby osiągnęły zamierzony skutek wymagają z kolei bardzo wnikliwej analizy stanu faktycznego  

i prawnego, co wiąże się z dużym nakładem pracy i jest bardzo czasochłonne. Pisma kierowane do 

przedsiębiorców zawierają szczegółowe opisy skomplikowanych stanów faktycznych i prawnych 

oraz wymagają równie szczegółowego uzasadnienia, popartego często orzecznictwem sądowym 

oraz poglądami doktryny prawniczej. Wyższy stopień złożoności prowadzonych spraw wynika 

natomiast z faktu, że przedsiębiorcy wskutek działalności UOKiK –u oraz orzecznictwa sądów 

sięgają po coraz bardziej wyrafinowane sposoby obchodzenia prawa chroniącego konsumentów. 

Podsumowując kolejny okres działalności w zakresie ochrony interesów konsumentów na 

terenie powiatu, można uznać, że instytucja Powiatowego Rzecznika Konsumentów spełnia swoje 

zadania, służąc bezpłatną radą i pomocą. Interwencja rzecznika i polubowna droga załatwiania 

spraw jest przyjmowana przez konsumentów najchętniej, ponieważ jest wygodniejsza i łatwiejsza 

od dochodzenia roszczeń na drodze sądowej, a ponadto jest ona nieodpłatna i najczęściej odnosi 

natychmiastowy skutek. 

Skuteczność w dochodzeniu roszczeń oraz popularyzacja działań rzecznika w lokalnej prasie 

przyczynia się do zwiększonego zainteresowania działaniami rzecznika konsumentów oraz 

urzędów i instytucji zawodowo i społecznie zajmujących się ochroną praw i interesów 

konsumentów. Osobiste podziękowania konsumentów za załatwioną sprawę, dają dużą 

satysfakcję w codziennej pracy i mobilizują do jeszcze większej efektywności.  

 

 

XVII. UTRZYMANIE POWIATOWYCH 

OBIEKTÓW I URZĄDZEŃ 

UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ  ORAZ  

OBIEKTÓW ADMINISTRACYJNYCH 
 

W 2021 roku w ramach pozyskanych dotacji z Unii Europejskiej wykonano remonty 

pomieszczeń biurowych w Starostwie Powiatowym w Jarocinie oraz doposażono urząd w sprzęt 

komputerowy, serwer oraz centralę telefoniczną. Wykonano m.in.: 

 remonty pomieszczeń Starostwa nr 13, 23, 24 polegające na malowaniu ścian siłami 

własnymi kupując niezbędne materiały na kwotę: 1 611,58 zł W remontowanych 

pomieszczeniach wymieniono również wykładzinę na kwotę: 8 179,50 zł Ponadto 

wyremontowane pomieszczenia wyposażono w nowe meble oraz fotele i inny niezbędny 
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drobny sprzęt biurowy oraz zabezpieczono artykuły eklektyczne celem bieżącej wymiany, 

ogółem na kwotę: 73 658,33 zł   

 wymianę monitorów (27 szt.), komputerów (26 szt.) celem zapewnienia sprawnego 

funkcjonowania informatycznych zasobów Starostwa, serwera z osprzętem (1 szt.) celem 

podwyższenia wydajności korzystania z tych zasobów oraz zapewnienie bezpieczeństwa 

przechowywanych w tych zasobach danych,  na ogólną wartość: 105 000,00 zł 

 wymianę przestarzałej technologicznie centrali telefonicznej wraz z niezbędnym 

osprzętem w budynkach Starostwa, ogółem na kwotę: 35 600,00 zł  

 

 

XVIII. OBRONNOŚĆ 
 

W obszarze zadań dotyczących obronności w roku 2021 starostwo przeprowadziło 

kwalifikację wojskową. 

Kwalifikacja wojskowa na terenie powiatu jarocińskiego odbyła się w dniach od 1 października 

2021 roku do 10 listopada 2021 roku (28 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 7 stycznia 2021 roku w sprawie 

przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2021 roku (Dz. U. z 2021 poz. 47), Zarządzenia  

Nr 360/2021 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 27 lipca 2021 roku w sprawie powołania 

Wojewódzkiej i powiatowych komisji lekarskich do przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej  

w 2021 r. oraz z obwieszczeniem Wojewody Wielkopolskiego w sprawie kwalifikacji wojskowej  

w 2021 r.  

Na organizację kwalifikacji wojskowej Wojewoda Wielkopolski przyznał dotację celową  

w wysokości 67 300,00 zł. 

Na organizację i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w Powiecie Jarocińskim łącznie wydano 

62 749,14 zł. 

Do kwalifikacji wezwano 14 kobiet, 338 mężczyzn z rocznika podstawowego (2002) oraz 402 z 

roczników starszych, którzy nie stawili się w latach poprzednich. Stawiło się 9 kobiet oraz 670 

mężczyzn. Wszystkie osoby, które nie zgłosiły się do kwalifikacji wojskowej, zostały ujęte  

w wykazach osób o nieuregulowanym stosunku do powszechnego obowiązku obrony. 

Przeprowadzona w 2021 roku kwalifikacja wojskowa wskazała na tendencje wzrostu schorzeń 

narządu wzroku wśród młodzieży, co skutkowało obniżeniem kategorii zdrowia. Ponadto 
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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. 

 

XIX. PROMOCJA POWIATU 
 

Promocja Powiatu jest bardzo ważnym elementem naszej pracy, kształtuje ona wizerunek 

samorządu wśród mieszkańców. Jej celem jest rzetelne przekazywanie informacji 

o wszystkich działaniach i współdziałaniach, w jakie włącza się Powiat Jarociński. 

Ze względu na epidemię COVID-19 w 2021 roku działania promocyjne zostały mocno ograniczone.  

W 2021 roku działania promocyjne skupiały się na: 

 udziale przedstawicieli Zarządu Powiatu w wydarzeniach państwowych, kulturalnych, 

rekreacyjnych i sportowych oraz w jubileuszach; 

 wydawnictwie Jarocińskiego Informatora Powiatowego; 

 współpracy z firmą KBMJ przy tworzeniu videoinformatora; 

 współpracy z TV ProArt; 

 działalności internetowej. 

 

 Wydarzenia państwowe, kulturalne, rekreacyjne i sportowe oraz jubileusze  

i rocznice 

W 2021 roku Starosta – Lidia Czechak, Wicestarosta – Katarzyna Szymkowiak oraz Członek 

Zarządu Powiatu – Mariusz Stolecki brali udział w obchodach najważniejszych uroczystości oraz 

rocznic o charakterze państwowym.  

Starostwo, jak co roku, było organizatorem przypadającego na dzień 1 marca Narodowego 

Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych oraz obchodzonego w dniu 17 września Dnia Sybiraka. 

W okresie noworocznym przedstawiciele Zarządu Powiatu Jarocińskiego uczestniczyli  

w szeregu spotkań noworocznych organizowanych przez Koła Gospodyń Wiejskich, Ochotnicze 

Straże Pożarne oraz Stowarzyszenia.  

Starosta oraz Wicestarosta i Członek Zarządu niejednokrotnie wręczali nagrody i wyróżnienia  

w konkursach organizowanych przez szkoły przy wsparciu Powiatu Jarocińskiego.  

Na przełomie maja i czerwca Powiat Jarociński był organizatorem kilku spotkań z Posłami na 

Sejm RP.  Wielokrotnie gościliśmy Wojewodę Wielkopolskiego Michała Zielińskiego oraz Minister 

Rodziny i Polityki Społecznej Marlenę Maląg.  
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24 września 2021 roku odbyła się Gala Powiatu Jarocińskiego. Wydarzenie pierwotnie miało 

odbyć się w okolicach maja, jednak pandemia koronawirusa pokrzyżowała plany. Podczas 

uroczystości nagrodzono także najlepszych maturzystów 2021 roku oraz przyznano wyróżnienie 

„Za Zasługi dla Powiatu Jarocińskiego 2020”. 

Wydział Oświaty i Spraw Społecznych zorganizował odsłonięcie tablicy pamiątkowej, 

upamiętniającej pierwszych mieszkańców Powiatu Jarocińskiego, osadzonych w obozie 

przesiedleńczym, który znajdował się na terenie dzisiejszego Młodzieżowego Ośrodka 

Wychowawczego w Cerekwicy. 

Ze względu na sytuacje epidemiologiczną w kraju odwołane zostały uroczystości dożynkowe, 

wiele wydarzeń odbywało się online lub w dużym reżimie sanitarnym.  

 Jarociński Informator Powiatowy 

Wydane zostało 5 numerów Jarocińskiego Informatora Powiatowego. Każdorazowo 

wydawnictwo docierało do ponad 16 000 domów. Informator ma przybliżyć mieszkańcom powiatu 

najnowsze informację dotyczące działań, inwestycji oraz wydarzeń. Publikacja charakteryzuje się 

wysoką, jakością pod względem szaty edytorskiej i graficznej. 

Zgodnie z zawartymi umowami na wydawnictwo przeznaczono łącznie: 21.527,66 zł, ·z czego: 

10.822,16 zł  na druk oraz 10.705,50 zł na kolportaż. 

 Videoinformator Powiatu Jarocińskiego 

 Przygotowano 7 filmów w ramach videoinformatora, w którym przedstawiciele Zarządu 

Powiatu Jarocińskiego wypowiadali się na temat aktualnych wydarzeń oraz imprez 

organizowanych przez Powiat Jarociński. 

Roczny koszt przygotowania materiałów to 8.610,00 zł.  

 Współpraca z ostrowską TV ProArt 

  Telewizja ProArt to największa lokalna stacja telewizyjna na terenie południowej 

Wielkopolski. W 2021 roku dziennikarze regularnie odwiedzali Starostwo Powiatowe 

w Jarocinie, aby przygotować reportaże o bieżącej działalności powiatu. Promowano w ten sposób 

nowe inwestycje, projekty realizowane przy wsparciu funduszy unijnych oraz szpital.  

Reportaże nagrywane były bezpłatnie. 

 Działalność internetowa 

 Strona internetowa www.powiat-jarocinski.pl to oficjalna strona powiatu, gdzie zamieszcza się 

wszystkie aktualności i treści informacyjne. Informacje zamieszczane na stronie publikowane są 

również na portalu społecznościowym Facebook, który śledzi blisko 6 tysięcy osób. 

W 2021 roku na stronie internetowej oraz Facebooku publikowane były zdjęcia z aktualnych 

wydarzeń oraz imprez a także informacje dotyczące pracy Starostwa Powiatowego w Jarocinie. 
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 Pozostałe działania 

Z budżetu promocji sfinansowano projekt oraz wykonanie tablicy pamiątkowej 

upamiętniającej uczestników powstania śląskiego. Dąb został posadzony na dziedzińcu Zespołu 

Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Jarocinie.  

W ramach działalności promocyjnej w 2021 roku zakupiono: 

- gadżety promocyjne za kwotę 22.019,96 zł (Umowa nr O.46/2021), 

- kalendarze na 2022 rok za kwotę 10.131,51 zł (Umowa nr O.50/2021), 

- ściankę reklamową za kwotę 2.398,50 zł. 

 

 RAPORT O STANIE MIENIA 

„II Powiatowy Festiwal Lokalnych Smaków i Rękodzieła”.  

Realizacja zadania została sfinansowana ze środków Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich  

w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 w wys. 

29 603,00 zł oraz ze środków budżetu Powiatu Jarocińskiego w wys. 2 499,66 zł.  

II Powiatowy Festiwal Lokalnych Smaków i Rękodzieła odbył się 05 września 2021r.  

na placu Państwowej Straży Pożarnej przy ul. Powstańców Wielkopolskich 2 w Jarocinie.  

Podczas Festiwalu odbyły się: 

 Wypiek chleba - plenerowy pokaz pieczenia chleba w mobilnym piecu trwał podczas 

całej imprezy. Pokazany został proces przygotowania ciasta i wypieku chleba.  

 Konkurs „Lokalny smak roku 2021”. Tematem przewodnim były tradycyjne kotlety 

mielone. Zgłoszone potrawy przygotowane zostały w oparciu o produkty 

pochodzące przede wszystkim z własnych gospodarstw – prosto od rolnika. Potrawy 

były przygotowywane z własnych przepisów KGW.  

 Konkurs pt. „Imponujące warzywo lub owoc roku 2021”. Konkurs miał na celu 

przedstawienie tego, co natura przyniesie tj. największe, najśmieszniejsze lub 

najdziwniejsze warzywo lub owoc. Oczywiście nie chodzi o przeciętne warzywo czy 

owoc. Szukamy takich warzyw (owoców), które w trakcie wzrostu przybrały 

nietypowe kształty, barwy i nie tylko. 

 Konkurs pt. „Historia naszej wsi”. Konkurs dedykowany był dla organizacji 

pozarządowych, które chciały się pochwalić historią swojej wsi poprzez wykonanie 

kroniki danej miejscowości należącej do obszarów wiejskich. W konkursie wszyscy 

uczestnicy zaprezentowali daną wieś – swoją „Małą Ojczyznę” poprzez wykonanie  

w dowolnej technice kroniki. Zaprezentowana została w kronikach historia 

najbliższej okolicy. Celem konkursu było uświadomienie kolejnym pokoleniom 

potrzebę upowszechniania tradycji oraz kształtowanie poczucia przynależności do 

swojego regionu i potrzeby ochrony jego dziedzictwa kulturowego. 

Zostały przeprowadzone także warsztaty:  

• „Akademia młodego Piekarza” - Warsztaty pieczenia chleba w plenerze. Podczas 

warsztatów uczestnicy wykonali własnoręcznie bochen chleba, który zabrali do 
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domu. Każdy uczestnik własnoręcznie wygniatał ciasto i uformował własny 

bochenek chleba. Warsztaty miały na celu pokazać, że wypiek chleba jest czymś 

bardzo przyjemnymi przy odrobinie pracy można było spędzić czas bardzo 

przyjemnie, pożytecznie a także zrobić niespodziankę naszym bliskim. Uczestnicy 

poznali pracę piekarza przygotowując swoje wypieki zarówno z ciasta 

przygotowanego samodzielnie, jaki z gotowego ciasta wyrobionego przez piekarza. 

• Warsztaty ceramiczne w plenerze. W trakcie trwania warsztatów uczestnicy poznali 

tajniki tworzenia ceramiki użytkowej i artystycznej. Przekazem warsztatów było 

pokazanie starych tradycji lepienia i wykonywania naczyń z gliny. Wykonywanie 

pracy z gliny jest bardzo przyjemne i przy odrobinie pracy można było spędzić czas 

bardzo przyjemnie, pożytecznie a także zrobić niespodziankę naszym bliskim. 

Na stoiskach lokalnych Kół Gospodyń Wiejskich odbywała się degustacja tradycyjnych 

lokalnych potraw i przysmaków. Potrawy były przygotowywane z własnych przepisów 

KGW w oparciu o produkty pochodzące przede wszystkim z własnych gospodarstw – 

prosto od rolnika. Stanowiska KGW promowały lokalne potrawy przygotowane z polskich 

produktów. Przedstawione potrawy przypomniały młodszym pokoleniom o lokalnych 

tradycjach i zwyczajach, a zarazem promowane były miejscowe dania i produkty. Koła 

Gospodyń Wiejskich są wsparciem dla rolników produkujących żywność lokalną  

i tradycyjną.  

 

 

XX. WSPÓŁPRACA I DZIAŁALNOŚĆ NA 

RZECZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH 

ORAZ PODMIOTÓW z ZAKRESU 

POŻYTKU PUBLICZNEGO  

I WOLONTARIATU 
 

Powiat Jarociński w 2021 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 175.800,00 zł W ogłoszonym przez 

Powiat Jarocińskim konkursie ofert na realizację zadań powiatu jarocińskiego  

o charakterze pożytku publicznego w 2021r. wpłynęły 53 oferty, z czego dofinansowanie 

otrzymało 31 ofert. 

Dofinansowano oferty w zakresie: 
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 działań na rzecz osób niepełnosprawnych – wpłynęła 1 oferta, która nie spełniła 

kryteriów formalnych, dofinansowanie nie zostało przyznane żadnej organizacji 

pozarządowej;  

 ochrony i promocji zdrowia – 1 oferta – wartość przyznanego dofinasowania 

2.500,00 zł; 

 kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji – 5 ofert – wartość przyznanego 

dofinasowania 44,000,00 zł, z powodu sytuacji epidemiologicznej w kraju 

wywołanej wirusem Covid 19, 1 organizacja zrezygnowała z realizacji zadania  

i dokonał zwrotu dotacji; 

 upowszechniania kultury fizycznej, sportu – 17 ofert – wartość przyznanego 

dofinasowania 57.700,00 zł, z powodu sytuacji epidemiologicznej w kraju 

wywołanej wirusem Covid 19, 1 organizacje zrezygnowały z realizacji zadania lub 

dokonało zwrotu środków z dotacji.  

 krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży – 8 ofert – wartość 

przyznanego dofinasowania 25.500,00 zł, z powodu sytuacji epidemiologicznej  

w kraju wywołanej wirusem Covid 19, 1 organizacja zrezygnowała z realizacji 

zadania lub dokonało zwrotu środków z dotacji.  

 

Zarząd Powiatu Jarocińskiego przyznał dofinansowanie 1 organizacji w trybie art. 19a. ustawy  

z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w wysokości 

3.500,00 zł. 

 

XXI. NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA 

ORAZ EDUKACJA PRAWNA 
 

Powiat Jarociński, zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy 

prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2020r., poz. 

2232 ze zm.), zagwarantował w 2021r. (tak jak w latach poprzednich począwszy od 2016r.) dostęp 

do podstawowych usług prawniczych grupie osób, które z uwagi na swój status materialny lub 

sytuację życiową nie mają możliwości uzyskania profesjonalnej pomocy prawnej. Zadanie 

publiczne polegające na organizacji sieci punktów świadczących nieodpłatna pomoc prawną, 

Powiat realizuje, jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.  

 Zakładane cele realizacji zadania 

Powiat Jarociński zadanie w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, mediacji 

oraz edukacji prawnej realizował w miesiącach od stycznia do grudnia 2021r. Realizacja zadania 
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przebiegała w sposób prawidłowy, rzetelny i kompleksowy i tym samym cele zostały osiągnięte  

w pełnym wymiarze. Ponadto realizacja ww. zadania w 2021r. pozwoliła na osiągnięcie celów 

dodatkowych: 

1) zwiększenie dostępu osób potrzebujących pomocy prawnej bez konieczności ponoszenia 

kosztów z tego tytułu, 

2) przeciwdziałanie wykluczeniu prawnemu osób o niskiej świadomości prawnej 

i niwelowaniu różnic społecznych poprzez zrównanie w dostępie do pomocy prawnej  

z wyłączeniem czynnika ekonomicznego, 

3) podniesienie poziomu świadomości prawnej społeczeństwa, 

4) upowszechnienie i popularyzowanie przez radcę prawnego i adwokatów, świadczących 

nieodpłatną pomoc prawną, mediacji, jako formy polubownego rozwiązywania sporów, 

5) umożliwienie osobom zainteresowanym skorzystania w przyszłości z sesji mediacyjnej, 

6) upowszechnienie edukacji prawnej, 

7) wzmocnienie współpracy oferenta z jednostką samorządu terytorialnego oraz 

podmiotami realizującymi zadania samorządu terytorialnego.  

 Osoby uprawnione  

Nieodpłatna pomoc prawna i mediacja przysługuje osobie uprawnionej, która nie jest w stanie 

ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, a od 2021r. również osobie fizycznej prowadzącej 

jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.  

Porady, co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie. Osoby, które  

ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub doświadczają 

trudności w komunikowaniu się mogą uzyskać nieodpłatne porady również za pośrednictwem 

środków porozumiewania się na odległość (telefon, Internet), przez zorganizowanie wizyty w ich 

miejscu zamieszkania lub w miejscu wyposażonym w urządzenie ułatwiające porozumiewanie się  

z osobami doświadczającymi trudności w komunikowaniu się lub w miejscu, w którym zapewnia 

się możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego. 

 Zakres udzielanej pomocy 

- poinformowanie osoby fizycznej, zwanej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie 

prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej 

obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, 

administracyjnym, sądowym lub sądowo administracyjnym lub 

- wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub 

- sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism 

procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism  

w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub 

- nieodpłatną mediację, lub 

- sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie 

pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy 

prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo 
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administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym 

związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową. 

 Lokalizacja i harmonogram pracy punktów npp 

Prowadzenie w 2021r. trzech punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu 

jarocińskiego pozwoliło na osiągnięcie rezultatów w postać świadczenia przez radców prawnych  

i adwokatów nieodpłatnej pomocy prawnej w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu, przez ·co 

najmniej 4 godziny dziennie, w punktach usytuowanych w Jarocinie, Kotlinie, Jaraczewie 

i Żerkowie. Łącznie realizacja zadania odbywała się przez 255 dni tj. 1020 godziny w każdym 

z punktów.  

W celu zabezpieczenia prawidłowej działalności punktów nieodpłatnej pomocy prawnej 

Powiat zawarł porozumienia z gminami: Jaraczewo, Kotlin i Żerków stanowiące podstawę 

działalności punktów w lokalach należących do tych gmin oraz z Okręgową Radą Adwokacją  

i Okręgową Izbą Radców Prawnych w Poznaniu w sprawie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej 

przez adwokatów i radców prawnych, z którymi następnie Powiat zawarł umowy. Prowadzenie 

dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej Powiat powierzył w 2021r. 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. 

Wykaz punktów nieodpłatnej pomocy prawnej funkcjonujących w 2021r.  

na terenie powiatu jarocińskiego 

Punkt/prowadzący Lokalizacja Dni pracy pomocy prawnej 

udzielali 

PUNKTY NPP  

NR 1 

prowadzony przez Powiat 

Jarociński 

w siedzibie Starostwa Powiatowego  

w Jarocinie, przy Al. Niepodległości 10-12, 63 – 

200 Jarocin 

5 dni  

w tygodniu  

PN-PT 

radcowie prawni  

i adwokaci 

wyznaczeni przez 

OIRP i ORA  

w Poznaniu  

PUNKT NPP  

NR 2 

prowadzony przez 

organizację pozarządową – 

Fundację Auditorium  

z Wrześni: 

 

w Jaraczewie - w siedzibie Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Jaraczewie, przy  ul. 

Jarocińskiej 7 

1 dzień  

w tygodniu  

PN. 

adwokaci  

i radcowie prawni 

zatrudnieni przez 

Fundację Auditorium  

 w Żerkowie - w budynku Biblioteki Publicznej 

MiG Żerków,  

przy ul. Wiosny Ludów 1A 

1 dzień  

w tygodniu  

WT. 

w Jarocinie, w siedzibie Starostwa 

Powiatowego w Jarocinie,  

przy Al. Niepodległości 10 

2 dni  

w tygodniu  

ŚR., PT. 

w Kotlinie  - w siedzibie Domu Kultury w 

Kotlinie, przy ul. Powstańców Wielkopolskich 

3a 

1 dzień  

w tygodniu  

CZW. 
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PUNKT NPP  

NR 3 

prowadzony przez 

organizację pozarządową – 

Fundację Auditorium  

z Wrześni: 

 

w Kotlinie  - w siedzibie Domu Kultury w 

Kotlinie, przy ul. Powstańców Wielkopolskich 

3a 

1 dzień  

w tygodniu  

PN. 

adwokaci 

i radcowie prawni 

zatrudnieni przez 

Fundację Auditorium  

 w Jarocinie, w siedzibie Starostwa 

Powiatowego w Jarocinie,  

przy Al. Niepodległości 10 

2 dni  

w tygodniu  

WT., CZW. 

w Jaraczewie - w siedzibie Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Jaraczewie, przy ul. 

Jarocińskiej 7 

1 dzień  

w tygodniu  

ŚR. 

w Żerkowie - w budynku Biblioteki Publicznej 

MiG Żerków,  

przy ul. Wiosny Ludów 1A 

1 dzień  

w tygodniu  

PT. 

 

W związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusem Covid – 19 nieodpłatna 

pomoc prawna w roku 2021 częściowo odbywała się z wykorzystaniem środków porozumiewania 

się na odległość za pomocą połączeń telefonicznych oraz z wykorzystaniem poczty elektronicznej.  

Dokumentowanie świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej nastąpiło zgodnie  

z wymogami ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym 

poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2020r., poz. 2232 ze zm.) oraz zmian 

związanych z pandemią koronawirusa.  

 Budżet 

Na realizację zadania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej  

w 2021 r. Powiat Jarociński otrzymał od Wojewody Wielkopolskiego dotację w wysokości 

198.000,00 zł, z tego Powiat Jarociński przekazał Fundacji Auditorium na realizację zadania 

publicznego w 2021r. środki finansowe w wysokości 126.060,00 zł w tym: na prowadzenie dwóch 

punktów nieodpłatnej pomocy prawnej 120.120,00 zł oraz na realizację zadań z zakresu edukacji 

prawnej 5.940,00 zł 

 Liczba udzielonych porad prawnych 

W 2021r. w Punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej na terenie powiatu jarocińskiego 

udzielono 949 porad prawnych potwierdzonych kartami pomocy. W tym: 

PUNKT NPP/ORGAN PROWADZĄCY Liczba porad 

Punkt NPP nr 1 /ORA i OIRP 390 

Punkt NPP nr 2 /FUNDACJA AUDITORIUM 
229 

Punkt NPP nr 3/ FUNDACJA AUDITORIUM 329 

Razem 949 
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 Realizacja zadań z zakresu edukacji prawnej i mediacji 

Powiat Jarociński we współpracy z Fundacją Auditorium w 2021 roku zrealizował zadania  

z zakresu edukacji prawnej i mediacji tj.: 

Opis działania Terminy realizacji 

Opracowanie i druk ulotek – o działalności punków NPP zawierające 
harmonogram pracy punktów na terenie powiatu. 

1000 szt. 
do 15 marca 2021 

Opracowanie i druk broszury informacyjno – edukacyjnej poświęconej 
wybranemu zagadnieniu prawnemu lub mediacji. 

500 szt. 
do 15 marca 2021 

Opracowanie i druk plakatów z informacją o działalności punktów oraz  
o możliwości skorzystania z sesji mediatora w powiecie jarocińskim. 
Umieszczenie plakatów w lokalnych punktach użyteczności publicznej – 
format min. A3. 

30 szt. 
do 15 marca 2021 

 

Publikowanie na stronie internetowej Fundacji oraz profilu 
społecznościowym treści promującej punkty NPP oraz informacji 
prawnych, dotyczących najczęstszych problemów, z którymi zgłaszają się 
osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia w punktach nieodpłatnej 
pomocy prawnej. 

na bieżąco 

Informowanie społeczności poprzez lokalne media (gazeta lokalna lub 
lokalna gazeta internetowa) o działalności punktów NPP na terenie 
powiatu jarocińskiego. 

dwa razy w roku 

Emisja w lokalnym radiu informacji o działalności punktów NPP na terenie 
powiatu jarocińskiego. 

emisja informacji 
2 x dziennie przez 

pięć dni  
w roku 

Opracowanie i przekazanie prezentacji w formie pliku power point / PDF, 
poświęconej wybranemu zagadnieniu prawnemu lub mediacji.   

do 15 marca 2021 

Prowadzenie kampanii mailingowych (instytucje, urzędy) promujące 
nieodpłatną pomoc prawną oraz mediację.  

raz w roku 

 

Niezależnie od powyższej aktywności Fundacja zapewniła osobom zainteresowanym 

możliwość skorzystania z dyżuru mediatora, wpisanego na listę stałych mediatorów przy Sądzie 

Okręgowym. Ponadto Fundacja zapewniła możliwość skorzystania osobom zainteresowanym  

z nieodpłatnych konsultacji telefonicznych w zakresie prawa podatkowego, świadczonych przez 

doradcę podatkowego lub radcę prawnego pod numerem tel.: 791-446-455 w pierwszy piątek 

każdego miesiąca w godzinach 9:00-11:00.  

W 2021r. nie przeprowadzono żadnej mediacji z uwagi na brak osób zainteresowanych  

tą formą pomocy. 
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 Część III  

 PODSUMOWANIE REALIZACJI UCHWAŁ  
 RADY POWIATU JAROCIŃSKIEGO 
 

Nr uchwały Data 

podjęcia 

W sprawie Uchwałę realizuje Uwagi 

XXXVII/224/21 29.01.2021 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia 

zawodowego nauczycieli na rok 2021, maksymalnej kwoty 

dofinansowania opłat za kształcenie oraz form kształcenia, na 

które dofinansowanie jest przyznawane 

Wydział Oświaty               

i szkoły 

Uchwała została zrealizowana  

w szkołach 
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Nr uchwały Data 

podjęcia 

W sprawie Uchwałę realizuje Uwagi 

XXXVII/225/21 29.01.2021 w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w 

całości lub w części łącznie z odsetkami, odroczenia terminu 

płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia 

opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej 

Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie 

w Jarocinie 

Zgodnie z art. 194 ust. 2 ustawy 

o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej Rada Powiatu 

określiła, w drodze uchwały, 

szczegółowe warunki umorzenia 

w całości lub w części łącznie z 

odsetkami, odroczenia terminu 

płatności, rozłożenia na raty lub 

odstępowania od ustalenia 

opłaty za pobyt dziecka w pieczy 

zastępczej. 
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Nr uchwały Data 

podjęcia 

W sprawie Uchwałę realizuje Uwagi 

XXXVII/226/21 29.01.2021 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej 

Województwu Wielkopolskiemu na okres od 1 stycznia do 30 

czerwca 2021 roku 

Referat Komunikacji i 

Dróg 

Udzielono z budżetu Powiatu 

Jarocińskiego pomocy 

finansowej Województwu 

Wielkopolskiemu 

z przeznaczeniem na realizację 

 w okresie od 1 stycznia do 30 

czerwca  2021 zadania pn. 

„Wzmocnienie wojewódzkich 

kolejowych przewozów 

pasażerskich na obszarze 

oddziaływania Aglomeracji 

Poznańskiej poprzez zwiększenie 

ilości połączeń kolejowych – 

dofinansowanie Poznańskiej 

Kolei Metropolitalnej (PKM)”. 

 

XXXVII/227/21 29.01.2021 w sprawie rozpatrzenia skargi na Zarząd Powiatu 

Jarocińskiego 

Biuro Rady Rada Powiatu Jarocińskiego 

uznała się za organ niewłaściwy 

do rozpatrzenia skargi z dnia  

30 grudnia 2020 r. na Zarząd 

Powiatu Jarocińskiego złożonej 

przez mieszkańca powiatu 

jarocińskiego. 
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Nr uchwały Data 

podjęcia 

W sprawie Uchwałę realizuje Uwagi 

XXXVII/228/21 29.01.2021 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2021 - 

2030 

Wydział 
Finansów 

Uchwała została zmieniona. 

Zmiany zostały wprowadzone. 

XXXVII/229/21 

 

. 

29.01.2021 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu 

Jarocińskiego na 2021 r. 
Wydział 

Finansów 

Uchwała została zmieniona. 

Zmiany zostały wprowadzone. 

XXXVIII/230/21 

 

25.03.2021 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki 
pod firmą: „Szpital Powiatowy w Jarocinie” Spółka  

z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jarocinie, 
pokrycia powyższego kapitału zakładowego wkładem 

pieniężnym oraz objęcia przez Powiat Jarociński wszystkich 
nowoutworzonych udziałów w Spółce. 

Wydział Oświaty i 

Spraw Społecznych 

Rada Powiatu Jarocińskiego 

wyraziła zgodę na wniesienie do 

spółki „Szpital Powiatowy  

w Jarocinie Sp. z o.o.” wkładu 

pieniężnego w wysokości 

289.000,00 zł (słownie: dwieście 

osiemdziesiąt dziewięć tysięcy 

złotych) w celu podwyższenia 

kapitału zakładowego Spółki i 

objęcie z tego tytułu 289 

(słownie: dwieście osiemdziesiąt 

dziewięć) udziałów o wartości 

nominalnej 1.000,00 zł (słownie: 

jeden tysiąc złotych) każdy 
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Nr uchwały Data 

podjęcia 

W sprawie Uchwałę realizuje Uwagi 

XXXVIII/231/21 

 

25.03.2021 zmieniająca uchwałę 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 

Wydział Oświaty i 

Spraw Społecznych 

Uchwała została zrealizowana. 

XXXVIII/232/21 

 

25.03.2021 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze 

bezprzetargowej nieruchomości położonej w Jarocinie. 

Wydział Geodezji i 
Gospodarki 

Nieruchomościami 

Rada Powiatu wyraziła zgodę na 

sprzedaż na rzecz użytkownika 

wieczystego w drodze 

bezprzetargowej nieruchomości  

położonej w Jarocinie obręb 

Jarocin, oznaczonej w ewidencji 

gruntów na ark. mapy 15 jako 

działka nr 1673 o pow. 0.1084 

ha, będącej własnością Powiatu 

Jarocińskiego, zapisanej w 

księdze wieczystej prowadzonej 

przez Sąd Rejonowy w Jarocinie 

– V Wydział Ksiąg Wieczystych  

w użytkowaniu wieczystym na 

rzecz osób fizycznych. 

(Kilińskiego 2a) 
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XXXVIII/233/21 

 

25.03.2021 w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych przekazane przez Prezesa Zarządu 

Funduszu Powiatowi Jarocińskiemu na 2021 rok. 

Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie  

w Jarocinie 

W Uchwale wskazano 

zadania, na jakie przeznaczone 

zostały środki: dofinansowanie 

uczestnictwa osób 

niepełnosprawnych i ich 

opiekunów w turnusach 

rehabilitacyjnych, 

dofinansowanie sportu, 

kultury, rekreacji i turystyki osób 

niepełnosprawnych, 

dofinansowanie zaopatrzenia  

w sprzęt rehabilitacyjny, 

przedmioty ortopedyczne  

i środki pomocnicze 

przyznawane osobom 

niepełnosprawnym na podstawie 

odrębnych przepisów, 

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 

W sprawie Uchwałę realizuje Uwagi 

XXXVIII/234/21 

 

25.03.2021 w sprawie przyjęcia sprawozdania i dokonania oceny rocznej 

działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej Jarocinie 

prowadzonego przez Stowarzyszenie OPUS za 2020r. 

Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie  

w Jarocinie 

Rada Powiatu przyjęła 

sprawozdanie i pozytywnie 

oceniła działalność Warsztatu 

Terapii Zajęciowej w Jarocinie 

prowadzonego przez 

Stowarzyszenie OPUS za rok 

2020. 

XXXVIII/235/21 

 

25.03.2021 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2021 - 

2030. 

Wydział 
Finansów 

Uchwała została zmieniona. 

Zmiany zostały wprowadzone. 

XXXVIII/236/21 

 

25.03.2021 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu 
Powiatu Jarocińskiego na 2021 r. 

Wydział 
Finansów 

Uchwała została zmieniona. 

Zmiany zostały wprowadzone. 

XXXIX/237/21 28.04.2021 w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zabytkami Powiatu 

Jarocińskiego na lata 2021 - 2024". 

Wydział Oświaty i 

Spraw Społecznych 

Rada Powiatu Jarocińskiego 

przyjęła zaktualizowany Program 

opieki nad zabytkami na lata 

2021-2024, który uzyskał 

pozytywna opinię 

Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków. 
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Nr uchwały Data 

podjęcia 

W sprawie Uchwałę realizuje Uwagi 

XXXIX/238/21 28.04.2021 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych Powiatu Jarocińskiego na lata 2021 – 2030. 

Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie 

w Jarocinie 

Strategia została przyjęta na lata 

2021 – 2030. 

XXXIX/239/21 28.04.2021 zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2021 – 

2030. 

Wydział 
Finansów 

Uchwała została zmieniona. 

Zmiany zostały wprowadzone. 

XXXIX/240/21 28.04.2021 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu 

Jarocińskiego na 2021 r. 
Wydział 

Finansów 

Uchwała została zmieniona. 

Zmiany zostały wprowadzone. 
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Nr uchwały Data 

podjęcia 

W sprawie Uchwałę realizuje Uwagi 

XL/241/21 06.05.2021 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia 

pomiędzy Skarbem Państwa – Generalną Dyrekcją Dróg 

Krajowych i Autostrad a Powiatem Jarocińskim 

Referat Komunikacji i 

Dróg 

Rada Powiatu wyraziła zgodę na 

zawarcie porozumienia 

pomiędzy Skarbem Państwa – 

Generalnym Dyrektorem 

Dyrekcji Dróg Krajowych 

i Autostrad – Oddział w Poznaniu 

a Powiatem Jarocińskim 

określającego zasady współpracy 

w zakresie zadania „Budowa 

ścieżki pieszo – rowerowej 

wzdłuż DK12 na odcinku od 

istniejącego chodnika 

w Brzostowie do skrzyżowania  

z al. Niepodległości w Jarocinie”. 

XL/242/21 06.05.2021 zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2021 – 

2030. 

Wydział 
Finansów 

Uchwała została zmieniona. 

Zmiany zostały wprowadzone. 

XL/243/21 06.05.2021 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu 

Jarocińskiego na 2021 r. 
Wydział 

Finansów 

Uchwała została zmieniona. 

Zmiany zostały wprowadzone. 
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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 

 

Nr uchwały Data 

podjęcia 

W sprawie Uchwałę realizuje Uwagi 

XLI/244/21 27.05.21 w sprawie współdziałania z innymi jednostkami samorządu 

terytorialnego w celu przeprowadzenia wspólnego 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup 

energii elektrycznej w latach 2022 - 2023. 

Wydział 

Administracyjno - 

Inwestycyjny 

Rada Powiatu wyraziła zgodę  

na współdziałanie Powiatu 

Jarocińskiego z innymi 

jednostkami samorządu 

terytorialnego w celu 

przeprowadzenia wspólnego 

postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego na 

zakup energii elektrycznej  

w latach 2022 - 2023. 
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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 

 

Nr uchwały Data 

podjęcia 

W sprawie Uchwałę realizuje Uwagi 

XLI/245/21 27.05.21 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki pod 

firmą: „Szpital Powiatowy w Jarocinie” Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Jarocinie, pokrycia 

powyższego kapitału zakładowego wkładem pieniężnym oraz 

objęcia przez Powiat Jarociński wszystkich nowoutworzonych 

udziałów w Spółce. 

Wydział Oświaty i 

Spraw Społecznych 

Rada Powiatu Jarocińskiego 

wyraziła zgodę na wniesienie do 

spółki „Szpital Powiatowy  

w Jarocinie Sp. z o.o.” wkładu 

pieniężnego w wysokości 

204.000,00 zł (słownie: dwieście 

cztery tysiące złotych) w celu 

podwyższenia kapitału 

zakładowego Spółki i objęcie  

z tego tytułu 204 (słownie: 

dwieście cztery) udziałów  

o wartości nominalnej 1.000,00 

zł (słownie: jeden tysiąc złotych) 

każdy 

XLI/246/21 27.05.21 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2021 – 

2030. 

Wydział 
Finansów 

Uchwała została zmieniona. 

Zmiany zostały wprowadzone. 

XLI/247/21 27.05.21 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu 

Jarocińskiego na 2021 r. 
Wydział 

Finansów 

Uchwała została zmieniona. 

Zmiany zostały wprowadzone. 

XLII/248/21 24.06.21 w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Jarocińskiego 

wotum zaufania. 

Biuro Rady Rada Powiatu udzieliła wotum 

zaufania Zarządowi Powiatu 

Jarocińskiego za 2020 rok 
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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 

 

Nr uchwały Data 

podjęcia 

W sprawie Uchwałę realizuje Uwagi 

XLII/249/21 24.06.21 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu 

Jarocińskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu 

za 2020 rok. 

Biuro Rady Rada Powiatu zatwierdziła 

sprawozdanie finansowe 

Powiatu Jarocińskiego wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania 

budżetu za 2020 rok 

XLII/250/21 24.06.21 w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu absolutorium z 

tytułu wykonania budżetu za 2020 rok. 

Biuro Rady Rada Powiatu udzieliła 

Zarządowi Powiatu absolutorium 

z tytułu wykonania budżetu  

za 2020 rok 

XLII/251/21 24.06.21 w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od dnia 

01.01.2019r. do dnia 31.12.2022r. projektu 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego 

Programu Operacyjnego 2014-2020 

PUP Jarocin w trakcie realizacji 

XLII/252/21 24.06.21 w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od dnia 

01.01.2019r. do dnia 31.12.2022r. projektu 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój 2014-2020. 

PUP Jarocin w trakcie realizacji 

XLII/253/21 24.06.21 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2021 – 

2030 

Wydział 
Finansów 

Uchwała została zmieniona. 

Zmiany zostały wprowadzone. 
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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 

 

Nr uchwały Data 

podjęcia 

W sprawie Uchwałę realizuje Uwagi 

XLII/254/21 24.06.21 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu 

Jarocińskiego na 2021 r. 
Wydział 

Finansów 

Uchwała została zmieniona. 

Zmiany zostały wprowadzone. 

XLIII/255/21 26.08.21 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki pod 

firmą: „Szpital Powiatowy w Jarocinie” Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Jarocinie, pokrycia 

powyższego kapitału zakładowego wkładem pieniężnym oraz 

objęcia przez Powiat Jarociński wszystkich nowoutworzonych 

udziałów w Spółce. 

Wydział Oświaty i 

Spraw Społecznych 

Rada Powiatu Jarocińskiego 

wyraziła zgodę na wniesienie do 

spółki „Szpital Powiatowy  

w Jarocinie Sp. z o.o.” wkładu 

pieniężnego w wysokości  

1 007.000,00 zł (słownie: jeden 

milion siedem tysięcy złotych)  

w celu podwyższenia kapitału 

zakładowego Spółki i objęcie  

z tego tytułu 1007 (słownie: 

tysiąc siedem) udziałów o 

wartości nominalnej 1.000,00 zł 

(słownie: jeden tysiąc złotych) 

każdy 
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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 

 

Nr uchwały Data 

podjęcia 

W sprawie Uchwałę realizuje Uwagi 

XLIII/256/21 26.08.21 w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat 

stanowiących dochody budżetu Powiatu Jarocińskiego 

instrumentem płatniczym. 

Wydział 
Finansów 

Dopuszcza się zapłatę podatków 

i opłat stanowiących dochody 

budżetu Powiatu Jarocińskiego 

za pomocą innego instrumentu 

płatniczego, w tym instrumentu 

płatniczego, na którym 

przechowywany jest pieniądz 

elektroniczny. 

XLIII/257/21 26.08.21 w sprawie przyjęcia zadania z zakresu administracji rządowej. Wydział 

Administracyjno - 

Inwestycyjny 

Na mocy porozumienia  

z Wojewodą Wielkopolskim 

została przeprowadzona 

kwalifikacja wojskowa. 

Sprawozdanie z jej realizacji 

zostało zaakceptowane przez 

Wielkopolski Urząd Wojewódzki. 

XLIII/258/21 26.08.21 w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek 

ogólnodostępnych na terenie powiatu jarocińskiego w 2021 

roku. 

Wydział Oświaty i 

Spraw Społecznych 

Uchwała została zrealizowana. 

XLIII/259/21 26.08.21 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2021 - 

2030. 

Wydział 
Finansów 

Uchwała została zmieniona. 

Zmiany zostały wprowadzone. 
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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 

 

Nr uchwały Data 

podjęcia 

W sprawie Uchwałę realizuje Uwagi 

XLIII/260/21 26.08.21 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu 

Jarocińskiego na 2021 r. 
Wydział 

Finansów 

Uchwała została zmieniona. 

Zmiany zostały wprowadzone. 

XLIV/261/21 30.09.21 zmieniająca Uchwałę Nr XXXIV/206/20 Rady Powiatu 

Jarocińskiego z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie 

przekształcenia Domu Wsparcia Dziecka i Rodziny 

„Domostwo” w Górze w dwie odrębne placówki opiekuńczo-

wychowawcze i zapewnienia wspólnej obsługi 

administracyjnej, finansowej, organizacyjnej oraz 

specjalistycznej 

Wydział Oświaty i 

Spraw Społecznych 

Uchwała została zrealizowana. 
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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 

 

Nr uchwały Data 

podjęcia 

W sprawie Uchwałę realizuje Uwagi 

XLIV/262/21 30.09.21 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 

zabudowanej położonej w Jarocinie. 

Wydział Geodezji            
i Gospodarki 

Nieruchomościami 

Rada Powiatu wyraziła zgodę na 

sprzedaż nieruchomości 

zabudowanej położonej  

w Jarocinie obręb Bogusław-

Przemysłowe, oznaczonej  

w ewidencji gruntów na ark. 

mapy 12 jako działka nr 342/14  

o pow. 0.1500 ha, działka nr 

342/16  

o pow. 0.0623 ha, działka nr 

342/17 o pow. 0.2800 ha 

będącej własnością Powiatu 

Jarocińskiego, zapisanej  

w księdze wieczystej 

nr KZ1J/00040318/1 

prowadzonej przez Sąd 

Rejonowy w Jarocinie – V 

Wydział Ksiąg Wieczystych. 

(Zaciszna) 
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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 

 

Nr uchwały Data 

podjęcia 

W sprawie Uchwałę realizuje Uwagi 

XLIV/263/21 30.09.21 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki pod 

firmą: „Szpital Powiatowy w Jarocinie” Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Jarocinie, pokrycia 

powyższego kapitału zakładowego wkładem pieniężnym oraz 

objęcia przez Powiat Jarociński wszystkich nowoutworzonych 

udziałów w Spółce. 

Wydział Oświaty i 

Spraw Społecznych 

Rada Powiatu Jarocińskiego 

wyraziła zgodę na wniesienie do 

spółki „Szpital Powiatowy  

w Jarocinie Sp. z o.o.” wkładu 

pieniężnego w wysokości  

300.000,00 zł (słownie: trzysta 

tysięcy złotych) w celu 

podwyższenia kapitału 

zakładowego Spółki i objęcie  

z tego tytułu 300 (słownie: 

trzysta) udziałów o wartości 

nominalnej 1.000,00 zł (słownie: 

jeden tysiąc złotych) każdy 

XLIV/264/21 30.09.21 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2021 - 

2030. 

Wydział 
Finansów 

Uchwała została zmieniona. 

Zmiany zostały wprowadzone. 

XLIV/265/21 30.09.21 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu 

Jarocińskiego na 2021 r. 
Wydział 

Finansów 

Uchwała została zmieniona. 

Zmiany zostały wprowadzone. 

XLV/266/21 20.10.21 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2021 - 

2030. 

Wydział 
Finansów 

Uchwała została zmieniona. 

Zmiany zostały wprowadzone. 
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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 

 

Nr uchwały Data 

podjęcia 

W sprawie Uchwałę realizuje Uwagi 

XLV/267/21 20.10.21 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu 

Jarocińskiego na 2021 r. 
Wydział 

Finansów 

Uchwała została zmieniona. 

Zmiany zostały wprowadzone. 

XLVI/268/21 09.11.21 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 

zabudowanej położonej w miejscowości Poręba 23 w obrębie 

Łowęcice stanowiącej własność Powiatu Jarocińskiego. 

Wydział Geodezji    
i Gospodarki 

Nieruchomościami 

Poręba 32 

XLVI/269/21 09.11.21 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 

zabudowanej położonej w Jarocinie przy ul. Kościuszki 16 

stanowiącej własność Powiatu Jarocińskiego. 

Wydział Geodezji 
i Gospodarki 

Nieruchomościami 

Kościuszki 16 

XLVI/270/21 09.11.21 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie 

bezprzetargowym lokalu użytkowego. 

Wydział Geodezji          
i Gospodarki 

Nieruchomościami 

Kościuszki 16 garaż 

XLVI/271/21 09.11.21 w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów 

podróży służbowych dla radnych 

Biuro Rady Uchwała w trakcie realizacji. 

XLVI/272/21 09.11.21 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty - 

Przewodniczącego Zarządu Powiatu Jarocińskiego. 

Biuro Rady Uchwała w trakcie realizacji. 

XLVI/273/21 09.11.21 zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2021 - 

2030. 

Wydział 
Finansów 

Uchwała została zmieniona. 

Zmiany zostały wprowadzone. 

XLVI/274/21 09.11.21 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu 

Jarocińskiego na 2021 r. 
Wydział 

Finansów 

Uchwała została zmieniona. 

Zmiany zostały wprowadzone. 
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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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Nr uchwały Data 

podjęcia 

W sprawie Uchwałę realizuje Uwagi 

XLVII/275/21 30.11.21 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 2022 rok. 

Wydział Oświaty i 

Spraw Społecznych 

Uchwała została zrealizowana. 

XLVII/276/21 30.11.21 w sprawie wysokości w 2022 r. 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. 

Referat Komunikacji i 

Dróg 

Rada Powiatu ustaliła wysokość 

stawek kwotowych opłat za 

usunięcie pojazdów z drogi oraz 

ich przechowywanie na 

wyznaczonym przez Starostę 

Jarocińskiego parkingu 

strzeżonym. 

XLVII/277/21 30.11.21 w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia - Dom dla matek z 

małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży. 

Wydział Oświaty i 

Spraw Społecznych 

Uchwała została zrealizowana. 

XLVII/278/21 30.11.21 zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2021 - 

2030 

Wydział 
Finansów 

Uchwała została zmieniona. 

Zmiany zostały wprowadzone. 

XLVII/279/21 30.11.21 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu 

Jarocińskiego na 2021 r. 
Wydział 

Finansów 

Uchwała została zmieniona. 

Zmiany zostały wprowadzone. 
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Starostwo Powiatowe w Jarocinie, Al. Niepodległości 10-12   63-200 Jarocin 
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Nr uchwały Data 

podjęcia 

W sprawie Uchwałę realizuje Uwagi 

XLVIII/280/21 20.12.21 w sprawie przyjęcia "Programu służącego działaniom 

profilaktycznym mającym na celu udzielenie specjalistycznej 

pomocy zwłaszcza w zakresie promowania i wdrożenia 

prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci 

w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie w Powiecie 

Jarocińskim na lata 2022-2026” 

Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie  

w Jarocinie 

Rada Powiatu przyjęła Program 

służący działaniom 

profilaktycznym mającym na celu 

udzielenie specjalistycznej 

pomocy zwłaszcza w zakresie 

promowania i wdrożenia 

prawidłowych metod 

wychowawczych w stosunku do 

dzieci w rodzinach zagrożonych 

przemocą w rodzinie  

w powiecie jarocińskim na lata 

2022- 2026. 

XLVIII/281/21 20.12.21 w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy 

Zastępczej na lata 2022-2024. 

Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie  

w Jarocinie 

Rada Powiatu przyjęła 

Powiatowy Program Rozwoju 

Pieczy Zastępczej na lata 2022-

2024. 
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Starostwo Powiatowe w Jarocinie, Al. Niepodległości 10-12   63-200 Jarocin 
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Nr uchwały Data 

podjęcia 

W sprawie Uchwałę realizuje Uwagi 

XLVIII/282/21 20.12.21 w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska 

Powiatu Jarocińskiego do roku 2030” wraz z aktualizacją 

„Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest 

dla powiatu jarocińskiego”. 

 

Referat Budownictwa 

i Środowiska 

Zagadnienia związane z ochroną 

środowiska będą realizowane  

w perspektywie wieloletniej  

(do roku 2030), samorząd 

powiatu jarocińskiego 

kontynuuje wsparcie 

mieszkańców w zakresie 

dofinansowania kosztów 

związanych z likwidacja wyrobów 

zawierających azbest. 

XLVIII/283/21 20.12.21 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace 

konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy 

zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. 

Wydział Oświaty i 

Spraw Społecznych 

W trakcie realizacji 
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Nr uchwały Data 

podjęcia 

W sprawie Uchwałę realizuje Uwagi 

XLVIII/284/21 20.12.21 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki pod 

firmą: „Szpital Powiatowy w Jarocinie” Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Jarocinie, pokrycia 

powyższego kapitału zakładowego wkładem pieniężnym oraz 

objęcia przez Powiat Jarociński wszystkich nowoutworzonych 

udziałów w Spółce. 

Wydział Oświaty i 

Spraw Społecznych 

Rada Powiatu Jarocińskiego 

wyraziła zgodę na wniesienie  

do spółki „Szpital Powiatowy  

w Jarocinie Sp. z o.o.” wkładu 

pieniężnego w wysokości  

225.000,00 zł (słownie: dwieście 

dwadzieścia pięć tysięcy złotych) 

w celu podwyższenia kapitału 

zakładowego Spółki i objęcie  

z tego tytułu 225 (słownie: 

dwieście dwadzieścia pięć) 

udziałów o wartości nominalnej 

1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc 

złotych) każdy. 

XLVIII/285/21 20.12.21 zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2021 - 

2030 

Wydział 
Finansów 

Uchwała została zmieniona. 

Zmiany zostały wprowadzone. 

XLVIII/286/21 20.12.21 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu 

Jarocińskiego na 2021 r. 
Wydział 

Finansów 

Uchwała została zmieniona. 

Zmiany zostały wprowadzone. 

XLIX/287/21 30.12.21 ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Jarocińskiego na lata 2022- 2030. 
Wydział 

Finansów 

WPF na lata 2022 – 2030 został 

ustalony. 
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Nr uchwały Data 

podjęcia 

W sprawie Uchwałę realizuje Uwagi 

XLIX/288/21 30.12.21 Uchwalenie budżetu powiatu na 2022 rok. 
Wydział 

Finansów 

Budżet powiatu na 2022 rok 

został ustalony. 

XLIX/289/21 30.12.21 planu pracy Rady Powiatu Jarocińskiego na 2022 rok 
Wydział 

Finansów 

Rada Powiatu uchwaliła plan 

pracy Rady Powiatu 

Jarocińskiego na rok 2022. 

XLIX/290/21 30.12.21 planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu Jarocińskiego na 

2022 rok 

Biuro Rady Rada Powiatu zatwierdziła plany 

pracy stałych Komisji Rady 

Powiatu Jarocińskiego na 2022 

rok. 

XLIX/291/21 30.12.21 planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Jarocińskiego 

na 2022 rok 

Biuro Rady Rada Powiatu zatwierdziła plan 

kontroli Komisji Rewizyjnej Rady 

Powiatu Jarocińskiego na 2021 

rok. 
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XLIX/292/21 30.12.21 wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z 

tytułu trwałego zarządu. 

Wydział Geodezji   
i Gospodarki 

Nieruchomościami 

Rada Powiatu udzieliła Zarządowi 

Powiatu Jarocińskiego zgody na 

udzielenie bonifikaty  

w wysokości 99% od opłaty 

rocznej, która zostanie ustalona 

zgodnie z art. 83 ust. 2 pkt 2 

ustawy o gospodarce 

nieruchomościami za 

nieruchomość, która z dniem  

1 stycznia 2022r. zostanie 

oddana w trwały zarząd na rzecz: 

1. Domu Dziecka nr 1 w Górze – 

w lokalu nr 1 pod adresem: Góra, 

ul. Jarocińska 17A, 63-233 

Jaraczewo; 

2. Domu Dziecka nr 2 w Górze – 

w lokalu nr 2 pod adresem: Góra, 

ul. Dworcowa 2, 63-233 

Jaraczewo 

położoną w Górze, oznaczoną  

w ewidencji gruntów i budynków 

jako działka nr 402 arkusza mapy 

nr 2 o powierzchni 6,9400 ha, 

zapisaną w księdze wieczystej 

KW nr KZ1J/00025925/8 na rzecz 

Powiatu Jarocińskiego, na której 
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Nr uchwały Data 

podjęcia 

W sprawie Uchwałę realizuje Uwagi 

znajduje się zespół pałacowo-

parkowy wpisany do 

wojewódzkiego rejestru 

zabytków pod nr 159/Wlkp/A. 

 

XLIX/293/21 30.12.21 podwyższenia kapitału zakładowego Spółki pod firmą: „Szpital 

Powiatowy w Jarocinie” Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Jarocinie, pokrycia 

powyższego kapitału zakładowego wkładem pieniężnym oraz 

objęcia przez Powiat Jarociński wszystkich nowoutworzonych 

udziałów w Spółce 

Wydział Oświaty i 

Spraw Społecznych 

Rada Powiatu Jarocińskiego 

wyraziła zgodę na wniesienie do 

spółki „Szpital Powiatowy 

 w Jarocinie Sp. z o.o.” wkładu 

pieniężnego w wysokości  

257.000,00 zł (słownie: dwieście 

pięćdziesiąt siedem tysięcy 

złotych) w celu podwyższenia 

kapitału zakładowego Spółki i 

objęcie z tego tytułu 257 

(słownie: dwieście pięćdziesiąt 

siedem) udziałów o wartości 

nominalnej 1.000,00 zł (słownie: 

jeden tysiąc złotych) każdy 

XLIX/294/21 30.12.21 ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za 

pobyt w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w 

ciąży. 

Wydział Oświaty                  

i Spraw Społecznych 

W trakcie realizacji 
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Nr uchwały Data 

podjęcia 

W sprawie Uchwałę realizuje Uwagi 

XLIX/295/21 30.12.21 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2021 - 

2030 

Wydział 
Finansów 

Uchwała została zmieniona. 

Zmiany zostały wprowadzone. 

XLIX/296/21 30.12.21 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu 

Jarocińskiego na 2021 r. 
Wydział 

Finansów 

Uchwała została zmieniona. 

Zmiany zostały wprowadzone. 

 

Zatwierdził:  

 

 

Opracował: Wydział Administracyjno- Inwestycyjny 
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