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Wprowadzenie 
 

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

(t.j. Dz.U. z 2020 poz. 920 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 2020 r. 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 2020 rok został opracowany na podstawie 

sprawozdań i informacje 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 31.12.2020). 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 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 - 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) Szpital Powiatowy w Jarocinie Sp. z o.o.,  

c) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie,  

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

e) Liceum Ogólnokształcące Nr 1 w Jarocinie,  

f) Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Jarocinie,  

g) Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Jarocinie,  

h) Zespół Szkół Przyrodniczo-Biznesowych w Tarcach,  

i) Zespół Szkół Specjalnych w Jarocinie,  

j) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Jarocinie,  

k) 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.  
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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 gostyńskim. Podstawowe jednostki administracyjne 

wchodzące w skład powiatu to: miasta – Jarocin, Jaraczewo i Żerków oraz gminy: Jaraczewo, 

Jarocin, Kotlin i Żerków.  

 

Powiat Jarociński to jeden z 31 powiatów ziemskich województwa wielkopolskiego.  

Powierzchnia powiatu wynosi 587,7 km2. 71% powierzchni omawianego obszaru to grunty 

orne użytkowane rolniczo. Naturalne warunki rozwoju roślinności stwarzają trwałe użytki 

zielone, tj. Łąki i pastwiska zajmujące 7% powierzchni powiatu, a grunty zadrzewione 

zajmują łącznie 18,6% powierzchni ogólnej. Nieużytki i tereny inne stanowią  

na omawianym terytorium niespełna 1% powierzchni. 
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Powiat jarociński zamieszkuje, według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku, 71.425 

mieszkańców, odpowiednio 34.783 mężczyzn i 36.642 kobiet.  

 

 

POWIAT JAROCIŃSKI  
- 71425; 100% 

 

 

W miastach zamieszkuje 29.737 mieszkańców odpowiednio 14.248 mężczyzn 

i 15.489 kobiet, a na wsiach 41.688 osób odpowiednio 20.535 mężczyzn i 21.153 kobiet.  

 

Ludność w gminach według płci w powiecie jarocińskim w 2020 r. 

Gmina ogółem mężczyźni kobiety 

Gmina Jarocin 45801 22116 23685 

Gmina Jaraczewo 8021 3890 4131 

Gmina Kotlin 7390 3644 3746 

Gmina Żerków 10213 5133 5080 

 

 

 

Gmina Jarocin; 
45801; 64%

Gmina Jaraczewo; 
8021; 11%

Gmina Kotlin; 7390; 
11%

Gmina Żerków; 
10213; 14%

LUDNOŚĆ W GMINACH W POWIECIE JAROCIŃSKIM W 2020 R.

POWIAT JAROCIŃSKI  
71425; 100% 
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II. WŁADZE  POWIATU  

 

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. 

 

1. 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      

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 

 

2. Komisje 

 

Komisja Rewizyjna: 
1. Jacek Jędraszczyk  -  Przewodniczący 

Komisji 
2. Andrzej Dworzyński           
3. Janina Nicke 
4. Marta Bierła 

Komisja Edukacji i Kultury: 
1. Mirosław Drzazga - Przewodniczący 

Komisji 
2. Janusz Barański - Wiceprzewodniczący 

Komisji 
3. Agnieszka Borkiewicz 
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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 

 

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 

 

 

3. 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. 
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4. Siedziba Powiatu – Starostwo Powiatowe w Jarocinie 

 

Siedziba Starostwa mieści się w trzech budynkach zlokalizowanych 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, Referat Budownictwai 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, Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej. W budynu 

Starostwa przy ulicy Zacisznej 2 w Jarocinie zlokalizowany jest Referat Komunikacji i Dróg 

Powiatowych oraz w budynku przy Kościuszki 10 w Jarocinie funkcjonuje Wydział Geodezji 

i Gospodarki Nieruchomościami oraz Geodeta Powiatowy. 

  
 

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 

   

III. 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 2020 r., poz. 920 

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 
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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 mierzy 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; ponadpowiatowe, które wymagają zaangażowania władz 

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 ponadgimnazjalnej i 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 i 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 ZADAŃ POWIATU 

JAROCIŃSKIEGO WRAZ  Z INFORMACJĄ  

O REALIZACJI POLITYK, PROGRAMÓW  

I STRATEGII 
 

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 w roku szkolnym 2020/2021 

prowadził następujące szkoły i placówki: 

 Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Jarocinie,  

 Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Jarocinie, 

 I Liceum Ogólnokształcące w Jarocinie,  

 Zespół Szkół Przyrodniczo-Biznesowych w Tarcach, 

 Zespół Szkół Specjalnych w Jarocinie,   

 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Jarocinie. 

 

 

1.  Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Jarocinie 

 

 W skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Jarocinie wchodzą następujące typy szkół: 

  Liceum Ogólnokształcące Nr 3 im. Powstańców Wielkopolskich na podbudowie 

gimnazjum i szkoły podstawowej o trzyletnim i czteroletnim okresie nauczania 

 Technikum Nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich na podbudowie gimnazjum i szkoły 

podstawowej o czteroletnim i pięcioletnim okresie nauczania, 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 (zawód wprowadzony w roku szkolnym 

2019/2020 w miejsce kierunku kształcenia w zawodzie technik 

ekonomista, którego ostatni absolwenci ukończą szkołę w 2022 

roku). 

 Oddziały 

Do  ZSP nr 1 w Jarocinie uczęszczało w roku szkolnym 2020/2021  1010 uczniów (stan na 

19.11.2020) w 37 oddziałach. Podział  ilościowy w poszczególnych typach szkół przedstawia się 

następująco:  

 liceum ogólnokształcące - 8 oddziałów (222 uczniów) 

 technikum - 29 oddziałów (788 uczniów). 

 

 Absolwenci 2020 

 liceum ogólnokształcące  - 70 

 technik   cyfrowych procesów graficznych - 13 

 technik informatyk - 35 

  technik ekonomista - 20 

  technik żywienia i usług gastronomicznych - 22 

 technik mechatronik - 11 

 technik budownictwa- 14 

           

 Informacja o współpracy z uczelniami wyższymi i realizowanych projektach  

w ZSP1 w roku 2020. 

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

w Rzeszowie w ramach prowadzenia w ZSP1 w Jarocinie Akademii sieci CISCO  

Przedsięwzięcie realizowane jest od 01.02.2016. Jego celem jest podniesienie poziomu 

wiedzy i umiejętności związanych ze sprzętem i oprogramowaniem komputerów 

potrzebnych, aby spełnić rosnące wymagania profesjonalistów IT, podniesienie poziomu 

wiedzy i umiejętności w ramach projektowania, budowy, konfiguracji oraz zarządzania 

małymi i średnimi sieciami komputerowymi, uzyskanie wiedzy na temat możliwości 

rozwoju i planowania przyszła kariery w branży IT przygotowanie  do uzyskania 

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

2. Od października 2020 roku realizowany jest projekt pn. Wsparcie kształcenia zdalnego  

w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Jarocinie. W ramach projektu wsparcie 

uzyskali uczniowie szkoły – na potrzeby nauki zdalnej otrzymują laptopy i tablety  

z oprogramowaniem biurowym. Przewidziane zostało również wsparcie nauczycieli  

w zakresie sposobów i metod kształcenia w formie zdalnej. 

Do końca roku szkolnego zrealizowano Cykl szkoleń dla użytkowników i konsultacji dla 

administratorów platformy zdalnego nauczania – poziom podstawowy, (88 nauczycieli). 

Zakres szkolenia obejmował efektywne nauczanie z wykorzystaniem platformy zdalnej  
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i zarządzania nią oraz monitoring, sprawdzanie zadań ucznia, ocenianie zadań, 

generowanie testów i ankiet. 

W ramach projektu na rok 2021 zaplanowano kolejne szkolenia: 

 Rozwiazywanie trudności w pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi podczas pracy zdalnej, (10 nauczycieli). Zakres szkolenia: Nauczanie 

zdalne może służyć wspomaganiu ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi: 

zasób praktycznych form i metody pracy w zdalnym modelu nauczania z dziećmi 

ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w jaki sposób angażować rodziców do 

wspierania działań dydaktycznych i terapeutycznych dzieci ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi, zasób praktycznych form i metody pracy w zdalnym 

modelu nauczania z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 

 Szkolenie dla użytkowników platformy zdalnego nauczania – poziom 

średniozaawansowany, (10 nauczycieli). Zakres szkolenia: Szkolenie dla nauczycieli 

z zakresu sposobów pracy w chmurze dla użytkowników średniozaawansowanych. 

Wykorzystanie platformy zdalnej do nauczania metodą projektów. 

 Metody zarządzania uwagą na lekcji zdalnej i stacjonarnej, (16 nauczycieli). Zakres 

szkolenia: Podtrzymanie uwagi na lekcji zdalnej. Jak obcowanie z multimediami 

wpływa na zmiany w uwadze dzieci i młodzieży i jak to wykorzystać? Metody 

utrzymania uwagi przez uczniów podczas zajęć zdalnych. Najnowsze trendy  

w nauczaniu. Innowacyjne metody nauczania kontra podejście tradycyjne. 

 Sytuacje konfliktowe: trudne rozmowy z rodzicami podczas pracy zdalnej,  

(16 nauczycieli). Zakres szkolenia: Jak wychodzić naprzeciw psychologicznym 

potrzebom rodzica podczas nauczania zdalnego. Postawy wobec konfliktu, mocne 

strony i potencjalne obszary do rozwoju nauczyciela. Jak zachęcić rodzica do 

kontaktu i zmobilizować do współpracy przy monitorowaniu pracy ucznia podczas 

nauki zdalnej. 

 RODO. Unikanie naruszeń i bezpieczeństwo nauczyciela i ucznia w sieci,  

(16 nauczycieli). Zakres szkolenia: Praktyczne informacje oraz wytyczne na temat 

ochrony danych osobowych podczas pracy zdalnej. Jak reagować w sytuacji 

złamania zasad bezpieczeństwa w sieci oraz jak zapewnić bezpieczeństwo sprzętu 

oraz dostępu do sieci. 

 

 

 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. 2021 
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W 2020 r. zrealizowano nst. zadania: 

1. staże zawodowe: 

Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów Technikum z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 

nr 1 w Jarocinie – organizacja staży łącznie 67 osób: 

 Technik informatyk  15 osób  

 Technik ekonomista 21 osób  

 Technik żywienia i usług gastronomicznych 11 osób  

 Technik grafiki i poligrafii cyfrowej 7 osób  

 Technik mechatronik 8 osób  

 Technik budownictwa 5 osób 

2. Kursy dla uczniów i dodatkowe zajęcia  

- Obsługa kas fiskalnych – 23 uczniów 

- Obsługa programu INSERT -20 ucz. 

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

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

- Carving – 10ucz. 

- Barman – 10 ucz. 

- Barista – 11 ucz. 

- Serwis specjalny – 10 ucz. 

- Kuchnia molekularna – 10 ucz. 

- Techniki DPD -21 ucz. 

- Projektowanie i druk 3D – 18 ucz. 

- Fotografia i operowanie kamerą – 9 ucz. 

- Rysunek odręczny – 6 ucz. 

- Operator wózków widłowych – 12 ucz. 

- Obsługa sprzętu geodezyjnego – 10 ucz. 

- Arduino-programowanie i robotyka – 16 ucz. 

- Grafika, animacja i wydruki – 6 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 -8 ucz. 

- Programowanie sterowników -5 ucz. 

- Obsługa maszyn CNC – 5 ucz. 

- Podstawy obsługi AutoCAD – 18 ucz. 

Ponadto odbywało się zajęcia z koła fotograficzno-filmowego oraz zajęcia z doradztwa 

zawodowego. 
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3. Ukończono formy  szkoleń dla nauczycieli 

- Kurs projektowania pod druk 3D – 2 osoby w wymiarze po 40 godz. 

- Kurs grafiki 3D poziom I i poziom II -1 osoba w wymiarze 40 godz. 

- Kurs języka obcego branżowego  w zawodzie informatyk – 1 os. W wymiarze 90 godz. 

- Studia podyplomowe „mediacje i negocjacje osoba oraz produkcja Filmowa - 1 osoba 

4. Szkolenia w trakcie 

- Kurs języka obcego branżowego  -gastronomia 3 osoby 

- Kurs języka obcego branżowego  -mechatronik – 1 osoba 

 

B.  Projekt: Zabudowa sucha, czyli wykończ swoje marzenia!, numer projektu: POWERVET-2018-1-

PL01-KA102-049455 

Kwota dofinansowania: 242 380,14 PLN 

Źródło finansowania: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Aleje Jerozolimskie 142 A,  

02-305 Warszawa 

Partner projektu: Izba Rzemieślnicza z Poczdamu 

Czas trwania projektu: 01.10.2018 – 30.09.2020 (projekt pierwotnie miał zakończyć się 31.05.2020 

r., jednak z powodu zaistniałej sytuacji umowa z Krajową Agencją została aneksowana i czas 

projektu został wydłużony) 

Beneficjenci projektu: 32 uczniów technikum budowlanego – w dwóch grupach po 16 osób 

odbywają praktyki zawodowe w branży budowlanej, czas trwania: 2 tygodnie dla każdej z grup.  

Cele i założenia projektu:  

1. Zabudowa sucha wewnętrzna: 

a) Uczniowie  znają typy profili budowlanych, 

b) uczniowie znają materiały, z których wykonano profile budowlane, 

c) uczniowie znają specjalne techniki i sposoby mocowania konstrukcji suchych, 

d) uczniowie znają techniki izolacji akustycznej i termicznej, 

e) uczniowie znają przepisy prawne dotyczące ochrony przeciwpożarowej w zabudowie suchej, 

f) uczniowie potrafią samodzielnie zaplanować i wykonać właściwą zabudowę suchą – 

rozplanowanie płyty, dobór materiałów, wypoziomowanie i pionizacja profili, przygotowanie 

zabudowy pod malowanie. 

2. Zabudowa sucha zewnętrzna: 
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a) uczniowie potrafią wykonać pełną zabudową termiczną, 

b) uczniowie znają standardowe i liberalne systemy izolacji, potrafią je rozpoznać oraz nazwać ich 

wady i zalety, 

c) uczniowie znają przepisy prawne odnoszące się do ochrony przeciwpożarowej i ochrony 

akustycznej w zabudowie suchej zewnętrznej, 

d) uczniowie potrafią kompleksowo zrealizować zlecenie klienta zaczynając od przygotowania 

(gruntowania) ściany, a kończąc na wyfugowaniu powstałych szczelin. 

3. Dom pasywny: 

Uczniowie poznają i potrafią wykonać następujące pomiary budowlane: 

a) wykrywanie w budynkach miejsc straty ciepła połączone z pomiarem wielkości start dzięki 

promieniom podczerwieni, 

b)  wykonywanie pomiaru szczelności budynku - Blower-Door-Test, 

c)  wykonywanie pomiaru wilgotności muru, 

d) wykonanie pomiaru akustyczności pomieszczeń– dźwięko-przepuszczalność, 

e) wykrywanie nieszczelności rur w ścianach przy pomocy urządzeń pomiarowych.  

Na przełomie sierpnia i września 2020r grupa 14 uczniów przebywała na praktykach w Zentrum für 

Gewerbeförderung Götz Handwerkskammer Potsdam Am Mühlenberg 15 14550 Groß Kreutz 

(Havel). 

C. Projekt z programu ERASMUS. Zabudowa sucha – sięgając po nowe 

Numer projektu: 2020-1-PL01-KA102-079486 

Czas trwania: 1.12.2020 do 31.05.2022r. 

Przyznane dofinansowanie: (EUR) 56 208,00 

 W ramach projektu 32 uczniów technikum budowlanego będzie odbywać praktyki zagraniczne 

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

składające się z 16 osób i dwóch opiekunów. Uczniowie będą uczyć się zabudowy suchej, 

termoizolacji zewnętrznej oraz wewnętrznej. Poza tym będą dokonywać i analizować techniczne 

pomiary budowlane.  

D. Projekt -Czas Zawodowców BIS –Zawodowa Wielkopolska 

 W ramach projektu szkoła zadeklarowała uczestnictwo klas technikum w zawodzie informatyk, 

ekonomista, mechatronik i cyfrowe procesy graficzne w zajęciach specjalistycznych Politechniki 
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Poznańskiej. Na zajęcia  zakwalifikowała się tylko grupa 14 uczniów w zawodzie technik 

mechatronik. Uczniowie odbyli zajęcia w laboratoriachw oddziale PP w  Kaliszu,  w lutym 2020 r. 

 Inwestycje i remonty w 2020 r. 

 wymieniono nieszczelną,  instalację doprowadzającą do szkoły wodę, 

 odświeżono salę nr 56 (sala sportowa do sportów walki - taekwondo), w której systematycznie 

odbywają się treningi klubu UKS Jedynka oraz zajęcia wychowania fizycznego.  

 w 3 salach lekcyjnych założono rolety przeciwsłoneczne, 

 na terenie dziedzińca szkolnego wykonano inwestycję pod nazwą „Wykorzystanie wód 

opadowych z dachu Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Jarocinie poprzez zamontowanie 

zbiornika magazynującego wodę”. Zadanie było współfinansowane przez Samorząd Województwa 

Wielkopolskiego.  

 

 

2. Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Jarocinie 

 

 Oddziały 

 W skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Jarocinie wchodziło: 

 12 oddziałów liceum ogólnokształcącego( liceum z przysposobienie policyjny, 

wojskowym i ratowniczym) 

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

mechanik pojazdów samochodowych, elektronik),  

 25 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). 

   

 Absolwenci 2020 

Nazwa szkoły 
Typ szkoły Zawód Liczba 

absolwentów 

Zespól Szkół 

Ponadgimnazjalnych  

Nr 2 

LO LO 79 

Technikum 

Technik mechanik 21 

Technik hotelarstwa 19 

Technik usług fryzjerskich 25 

Technik pojazdów 

samochodowych 10 

Technik elektryk 11 

BS  I Sprzedawca 33 
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Kucharz 14 

Operator obrabiarek 

skrawających 9 

Piekarz 8 

Fryzjer 12 

Mechanik pojazdów 

samochodowych 19 

Elektromechanik pojazdów 

samochodowych 7 

Elektromechanik 3 

Elektryk 3 

Monter zabudowy i robót 

wykończeniowych 

w budownictwie 7 

Cukiernik 5 

Blacharz samochodowy 2 

Ślusarz 3 

Monter sieci i instalacji 

sanitarnych 1 

Wędliniarz 2 

Stolarz 5 

Tapicer 2 

Mechanik operator pojazdów 

i maszyn rolniczych 4 

Murarz-tynkarz 1 

Drukarz 1 

 

 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. "V EDYCJA OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU HISTORYCZNEGO PATRIA NOSTRA" - Drużyna ZSP 

nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Jarocinie w składzie: Bartosz Grobelny, Aleksandra Nowak 

i Michał Wojcieszak pod opieką Agnieszki Urbaniak zajęła I miejsce i tym samym zdobyła nagrodę 

główną konkursu. Zwycięstwo odniesiono dzięki realizacji filmu pt. „14 VI 1940 – Pierwszy 

transport polskich więźniów do Auschwitz”. 
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3." KLASY WOJSKOWE OPW" - począwszy od roku szkolnego 2020/2021 klasy liceum wojskowego 

będą objęte patronatem Ministerstwa Obrony Narodowej. Ministerstwo Obrony Narodowej 

wydało zezwolenie na utworzenie w naszej szkole oddziału przygotowania wojskowego. Uczniowie 

w klasie liceum wojskowego będą realizowali 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. 

4. "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 obsługi kas fiskalnych dla uczniów ZSZ i Technikum, 

- kurs eksploatacyjny do 1 kV dla uczniów ZSZ, 

- kurs spawania metodą MAG dla uczniów ZSZ i Technikum, 

- kurs spawania metodą TIG dla uczniów ZSZ i Technikum, 

- kurs carvingu dla uczniów ZSZ i Technikum, 

- kurs: kuchnia bankietowa - przyjęcia okolicznościowe dla uczniów ZSZ  

i Technikum, 

- kurs desery bankietowe dla uczniów ZSZ i Technikum, 

- kurs baristy dla uczniów ZSZ i Technikum, 

- kurs kelnerski – serwis specjalny dla uczniów ZSZ i Technikum, 

- kurs barmański junior dla uczniów ZSZ i Technikum, 

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

- kurs obsługi koparko-ładowarki 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 

5." ODDAJ KREW Z DWÓJKĄ" - 22 października 2020r., na terenie ZSP nr 2 w Jarocinie odbyła się 

szkolna akcja honorowego oddawania krwi "Oddaj Krew z Dwójką". Akcję zorganizowało Szkolne 

Koło Polskiego Czerwonego Krzyża. W akcji udział wzięli uczniowie, absolwenci szkoły oraz 
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krwiodawcy z powiatu jarocińskiego. Mimo trudnej sytuacji epidemiologicznej i obowiązujących 

obostrzeń, krew oddało 20 osób (w sumie 9 litrów krwi).  

6. "EDUKUJEMY-POMAGAM"- udział uczniów w programie edukacyjnym realizowanym przez 

Organizację Odzysku Baterii – REBA w Warszawie, mającym na celu promocję edukacji 

ekologicznej poprzez zbiórkę baterii. 

7. "DNI TURYSTYKI" – współpraca z UAM Poznań – Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych- 

udział uczniów w prelekcjach z podróżnikami, wykładach, warsztatach, konkursach związanych  

z festiwalem podróżniczym. 

8. "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 na 

rzecz promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej. 

9. "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.  

10. "KUŹNIA MŁODYCH TALENTÓW" – udział uczniów w projekcie Fundacja Ogród Marzeń  

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

11.  "SPRZĄTANIE ŚWIATA - POLSKA 2020"- udział uczniów w corocznym projekcie ekologicznym 

polegającym na porządkowaniu terenów przyległych naszej szkole.    

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

której podopieczni Fundacji Ogród Marzeń w Jarocinie mogą korzystać z rehabilitacji i leczenia.  

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

Fundację Ogród Marzeń w Jarocinie. 

 

 Remonty  

Przeprowadzono remont dwóch sal lekcyjnych na kwotę 9.274,00zł. 

 

3. Liceum Ogólnokształcące Nr 1 w Jarocinie 

 

 W Liceum Ogólnokształcącym nr 1 uczy się 694 uczniów (513 w 3-letnim liceum, 181  

w 4-letnim liceum). W roku szkolnym 2020/2021 szkole funkcjonowały 22 oddziały: 

 I Klasy – 5 oddziałów 
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 II Klasy po podstawówce – 6 oddziałów 

 II Klasy po gimnazjum – 5 oddziałów 

 III Klasy po gimnazjum – 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 SKS-u. 

 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, „Poczuj chemię do chemii” – projekt szkoły i UAM. 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. W 2020 

r. realizowany był projekt unijny „Podniesienie jakości kształcenia w I Liceum Ogólnokształcącym 

im. Tadeusza Kościuszki w Jarocinie. Odbyło się wiele warsztatów oraz wyjazdów na zajęcia na 

uczelniach (UAM, Uniwersytet Medyczny, Politechnika Poznańska). 

W 2020 do czasu zamknięcia szkół,  kontynuowany był projekt realizowany z inicjatywy 

Stowarzyszenia Wychowanków i Absolwentów i Dyrekcji Szkoły „Sto spotkań na Stulecie Szkoły”. 

W 2020 roku odbyły się spotkania: 

1) 09.03.2020 r. – Tomasz Kostrzewa – absolwent z 2002 r. niezależny doradca i pośrednik  

w obrocie nieruchomościami. Aktywność społeczna – jest fundatorem i Prezesem Zarządu 

Fundacji Józefa Rotblata – zajmującej się promocją dziedzictwa patrona i  edukacją na rzecz 

pokoju. Absolwent etnolingwistyki na wydziale Neofilologii UAM Poznań – specjalność 

wschodoznawstwo. 

2) 10.02.2020  r. – Aldona Krawczyk – absolwentka z 1982 r.  Ukończyła Wydział Technologii 

Chemicznej na Politechnice Poznańskiej. Pracuje jako Pełnomocnik Zarządu ds. Jakości 

w firmie Biofarm Sp. z o.o. ekspert Farmakopei Europejskiej, która zajmuje się m.in. 

opiniowaniem monografii substancji i przetworów roślinnych. 
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 Spotkana poza cyklem „100 spotkań na 100-lecie szkoły” 

07.01.2020 r. dr Stefan Doerffer – absolwent Wydziału Budowy Okrętów Politechniki 

Gdańskiej. Od 30 lat związany z energetyka jądrową. Naukowo pracował w Polsce, Szkocji, Anglii, 

ostatnio w Kanadzie. Zajmuje się zagadnieniami bezpieczeństwa reaktorów atomowych. 

 Akcje społeczne  

1) Pomimo nietypowej formy pracy w roku 2020 Szkolne Koło Wolontariatu                                                            

przy Liceum Ogólnokształcącym nr 1 im. Tadeusza Kościuszki aktywnie działa poprzez 

Internet. Ostatnim bardzo udanym wydarzeniem była zbiórka darów dla fundacji „Na ratunek 

dzieciom z chorobą nowotworową”, która wspiera dzieci z kliniki Onkologii i Hematologii 

„Przylądek nadziei” we Wrocławiu. 

Uczniowie i ich Rodzice, a także wielu Nauczycieli, wykazali się niezwykłym zaangażowaniem  

i chęcią w niesieniu pomocy chorym dzieciom. Przez dwa tygodnie dostarczano do szkoły 

nowe gry, przybory plastyczne, książki, kolorowanki, drewniane zabawki oraz urządzenia 

elektroniczne dla swoich rówieśników. Wszystko odbywało się z zachowaniem 

obowiązujących przepisów sanitarnych. Ilość zgromadzonych prezentów spowodowała 

uśmiech i ogromną wdzięczność ze strony pracowników fundacji, którzy dary dostarczyli do 

szpitala. Zebrane prezenty zostały w miniony piątek zawiezione przez wolontariuszkido 

siedziby fundacji we Wrocławiu. Społeczność szkoły wykazała się empatią, zrozumieniem 

 i wielkim zaangażowaniem w akcję. 

2) Liceum zorganizowało już po raz  dziesiąty BIEG NIEPODLEGŁO-ŚCI, do którego przygotowano 

się skrupulatnie. Niestety czas  kolejnej fali pandemii  znacznie ograniczył plany. Uczestnicy 

biegu spotkali się 10 listopada  w przededniu Narodowego Święta Niepodległości  

w skromnym gronie, aby oddać  hołd wszystkim walczącym o niepodległość, powstańcom 

wielkopolskim i jego pierwszemu dowódcy, mjr Stanisławowi Taczakowi. W sztafecie udział 

wzięli nauczyciele i uczniowie szkoły, którzy startujący pojedynczo spod budynku szkoły, biegli 

pod pomnik gen. Taczaka w Mieszkowie. 

 

 Remonty i inwestycje 

Remonty: 

1) remont korytarza w budynku głównym szkoły w związku z podsiąkaniem kapilarnym wody 
przez mury – 22.670,09 zł (konieczność wykonania remontu po kontroli Sanepidu  
i wydaniu decyzji administracyjnej) 

2) remont Sali 21 – 4.500,00 zł 
3) demontaż i montaż pieca gazowego w pomieszczenie nad biblioteką – 4.500,00 zł 
4) malowanie pomieszczeń biblioteki szkolnej i czytelni - 4.800,00 zł – brak środków  

w paragrafie remonty → umowa zlecenie. 

Inwestycje: 

1) zmywarka do  posadzek  Ruby 55 E – 19.000,00 zł (z oszczędności). 
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 Srebrna szkoła 

Dzięki wspólnej pracy Dyrekcji ora Grona Pedagogicznego uzyskaliśmy 98,77% zdawalność 

z egzaminu maturalnego. Wyniki naszych maturzystów były wyższe niż średnie wyniki 

w województwie oraz kraju. Podsumowaniem udanego roku szklonego 2019/2020 było 

uzyskanie – po raz trzeci z rzędu - tytułu SREBRNEJ SZKOŁY w 

rankingu prowadzonym przez miesięcznik Perspektywy 

 

 RAPORT O STANIE MIENIA 

„Wykorzystanie wód opadowych z dachu Zespołu Szkół 

Ponadpodstawowych nr 1 w Jarocinie poprzez zamontowanie 

zbiornika magazynującego wodę”. 

Na realizację zadania 16.10.2020 r. została podpisana umowa o udzielenie pomocy 

finansowej pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Powiatem Jarocińskim. Uzyskane 

dofinansowanie to kwota 45 504,00 zł.  

Wartość robót budowlanych wyniosła 84 749,64 zł. 

 

4. 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 do 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 446 uczniów - trzy odziały klas I, III i IV oraz 

 6 oddziałów klasy II. Średnio 29,73 uczniów w oddziale.  

 W szkołach dla dorosłych kształci się:  

 72 słuchaczy Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych w Tarcach,  

 99 słuchaczy Szkoły Policealnej w Tarcach oraz  

 22 uczestników kwalifikacyjnego kursu zawodowego w zawodzie Rolnik.  

Łącznie 193 słuchaczy. 

 

 Nauczyciele i pracownicy zespołu 

 W zespole, razem z psychologiem,  zatrudnionych jest 53 nauczycieli (45,2 etatu).  

37 nauczycieli pełnozatrudnionych,  16 – niepełnozatrudnionych. 

Nauczyciele pełnozatrudnieni według stopnia awansu zawodowego: 

- dyplomowani – 14 + 1 nauczyciel bez stopnia awansu zawodowego zatrudniony jako 

specjalista – weterynarz,  

- mianowani – 15 

- kontraktowi – 6 

- stażyści - 1 

- Nauczyciele niepełnozatrudnieni według stopnia awansu zawodowego: 

- dyplomowani – 6 

- mianowani – 3 

- kontraktowi –2 

- stażyści – 2 

- bez stopnia awansu – 2 

- Pracownicy administracji i obsługi: 10 osób zatrudnionych łącznie na 9,25 etatu  

- administracja - 5 osób pełnozatrudnionych 

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

 

 Budynki i infrastruktura zespołu 

- Budynek główny Tarce 19 – 14 pracowni,  

o budynek dodatkowy – Tarce 19 a – garaż (pracownia agrobiznesu), 2 pracownie 

technika organizacji reklamy, 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,  
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- Wielofunkcyjne boisko ze sztuczną nawierzchnią 

- Boisko trawiaste do piłki nożnej  

- Bieżnia ze skocznią w dal 

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

krajobrazu oraz technik agrobiznesu. 

 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 2020 roku   

Remont poddasza i adaptacja na pracownię ekologiczną  36 500,00 zł 

Montaż wykładziny (pracownia ekologiczna)   7 597,00 zł 

Remont instalacji elektrycznej (Tarce 18) 11 195,00 zł 

Instalacja wody bieżącej i montaż instalacji CO 

cały budynek (3 pracownie, garaż, korytarz) 36 980,00 zł 

Montaż wykładziny w budynku 19 a   8 339,92 zł 

Odnowienie pomieszczenia archiwum i archiwizacja dokumentów   5 076,63 zł 

Naprawa oświetlenia –budynek główny   1 170,00 zł 

Zakupy: 

Serwer do obsługi komputerów i programów kadrowo/księgowych   3 826,36 zł 

Zakupy: 

Meble szkolne 13 408,90 zł 

Monitor interaktywny z komputerem 10 400,00 zł 

Telewizor    2 200,00 zł 

Drukarka A3    1 229,97 zł 

W wyżej wymienionych kwotach mieszczą się darowizny od: 

Rady Rodziców  17 500,00 zł 

Rady Słuchaczy 12 500,00 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, 

 W roku szkolnym 2019/20 do oferty wprowadzony został dodatkowy kierunek kształcenia oraz 

dla absolwentów szkoły podstawowej wydłużony zostanie okres kształcenia do pięciu lat. 

- technik fotografii i multimediów, 

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

- cukiernik, 

- magazynier – logistyk, 

- fotograf; 

Obecnie bez naboru. 

c) szkoła policealna dla dorosłych w zawodzie: 

- florysta (rok), 

- opiekun medyczny (rok), 

- technik administracji (2 lata), 

- technik BHP (1,5 roku), 

- 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 z kwalifikacją RL.3. „Prowadzenie produkcji rolniczej” – 1 rok, 

- Kurs florysta z kwalifikacją RL.26 „Wykonywanie kompozycji florystycznych” – 1 rok, 

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

organizacyjnych – 1 rok  

 

 ZSP-B w Tarcach oferuje  kierunki kształcenia, w których Powiatowy Urząd Pracy nie notuje 

bezrobotnych. Ze względu na zmieniające się przepisy oświatowe, oczekiwania rynku pracy oraz 

w celu uatrakcyjnienia oferty szkoły wprowadzane są nowe kierunki kształcenia (technik turystyki, 

technik ochrony środowiska, technik spedytor). 

 Ofertę kształcenia tworzona jest także w oparciu o potrzeby uczniów i słuchaczy, tak aby była 

ona dla nich atrakcyjna. Ze względu na optymalizację kosztów kształcenia, łączone są niektóre 

kierunki w ramach oddziałów. 

 Ustawicznie dokształcająca się kadra pedagogiczna oraz systematycznie modernizowane 

i odnawiane wyposażenie sal lekcyjnych pozwala kształcić uczniów i słuchaczy zgodnie z ich 

potrzebami i możliwościami. Szkoła dba o atmosferę życzliwości w relacjach pomiędzy 

nauczycielami, rodzicami i uczniami. Położenie szkoły  w parkowo-leśnej okolicy sprzyja nauce. 

 

 Efekty kształcenia - wyniki egzaminów 

a) wyniki egzaminu maturalnego pisemnego - lato 2020 - poziom podstawowy: 

 

Zdawalność z poszczególnych przedmiotów: 

Przedmiot Przystąpił Zdało Zdawalność 

w szkole 

Zdawalność 

w 

technikach 

w kraju 

Zdawalność 

w technikach 

w 

Wielkopolsce 

Średni 

wynik 

procentowy 

w szkole 

Średni 

wynik 

procentowy 

w 

technikach 

Średni wynik 

procentowy 

w technikach  

w 

Wielkopolsce 
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w kraju 

Język polski 47 45 96% 92% 95% 54% 46% 47% 

Matematyka 47 29 62% 76% 77% 35% 43% 42,8% 

Język 

niemiecki 

8 5 62% 84% 85% 38% 46% 43% 

Język 

angielski 

39 34 87% 91% 91% 56% 62% 61,78% 

Łącznie 47 29 62% 73% 75,2%    

 

Ze względu na warunki epidemiologiczne panujące w kraju egzamin maturalny składał się tylko  

z części pisemnej. Średnia zdawalność poszczególnych przedmiotów w Technikum w Tarcach, 

oprócz matematyki, jest na porównywalnym poziomie z wynikami osiąganymi przez uczniów 

techników w kraju. 

Egzamin zawodowy: Technikum w Tarcach na tle województwa wielkopolskiego i kraju: 

Sesja egzaminacyjna -  ZIMA 2020 (styczeń – luty)  

Zawód Kwali- 

fikacja 

Zdawalność 

w województwie wielkopolskim 

Zdawalność egzaminu 

zawodowego 

w kraju 

Zdawalność w ZSP-B 

w Tarcach 

Część 

pisemna 

Część 

praktyczna 

Cały 

egzamin 

Część 

pisemna 

Część 

praktyczna 

Cały 

egzamin 

Część 

pisemna 

Część 

praktyczna 

Cały 

egzamin 

TA R.6 100,0% 90,6% 90,6% 98,8% 80,8% 82,4% 100,0% 100,0% 100,0% 

TAK R.22 98,8% 91,7% 90,5% 98,8% 82,9% 83,9% 100,0% 66,7% 66,7% 

TW R.11 98,7% 75,6% 75,6% 92,8% 55,9% 58,2% 100,0% 80,0% 80,0% 

TL A.32 96,9% 82,7% 81,4% 97,6% 82,2% 82,2% 100,0% 90,0% 90,0% 

TTŻ T.16 73,3% 98,5% 73,2% 91,5% 74,5% 70,9% 100,0% 70,0% 70,0% 

 

Sesja egzaminacyjna – LATO 2020 (czerwiec-lipiec) 

 

Zawód Kwali- 

fikacja 

Zdawalność 

w województwie 

wielkopolskim 

Zdawalność egzaminu 

zawodowego 

w kraju 

Zdawalność w ZSP-B 

w Tarcach 

Część 

pisemn

a 

Część 

praktyczna 

Cały 

egzami

n 

Część 

pisemna 

Część 

praktycz

na 

Cały 

egzamin 

Część 

pisemna 

Część 

praktyczna 

Cały 

egzamin 

TA R.6 100,0% 90,6% 90,6% 98,8% 80,8% 82,4% 100,0% 100,0% 100,0% 

TAK R.22 98,8% 91,7% 90,5% 98,8% 82,9% 83,9% 100,0% 66,7% 66,7% 

TW R.11 98,7% 75,6% 75,6% 92,8% 55,9% 58,2% 100,0% 80,0% 80,0% 

TL A.32 96,9% 82,7% 81,4% 97,6% 82,2% 82,2% 100,0% 90,0% 90,0% 
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TTŻ T.16 73,3% 98,5% 73,2% 91,5% 74,5% 70,9% 100,0% 70,0% 70,0% 

 

  Średnia zdawalność egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie, jak i średni wynik 

punktowy z poszczególnych egzaminów, uczniów Technikum w Tarcach, w zdecydowanej większości, 

jest wyższy niż wynik w województwie czy kraju. 

 

Szkoła Policealna w Tarcach 

Zawód Kwali- 

fikacja 

Zdawalność  

w województwie wielkopolskim 

Zdawalność egzaminu 

zawodowego  

w kraju 

Zdawalność w ZSP-B  

w Tarcach 

Część 

pisemna 

Część 

praktyczna 

Cały 

egzamin 

Część 

pisemna 

Część 

praktyczna 

Cały 

egzamin 

Część 

pisemna 

Część  

praktycz

na 

Cały 

egzamin 

T.RACH AU.36 81,8% 80,8% 62,7% 85,6% 59,0% 60,9% 90,0% 100,0% 90,0% 

T.RACH AU.65 88,1% 73,3% 64,3% 91,3% 74,3% 73,1% 100,0% 100,0% 100,0% 

T.ADM AU.68 80,9% 58,2% 54,8% 80,5% 48,0% 46,8% 100,0% 100,0% 100,0% 

T.MAS MS.01 90,8% 92,2% 84,3% 90,9% 93,7% 87,9% 90,0% 90,0% 90,0% 

OP. DZ MS.11 96,8% 90,1% 87,1% 94,6% 94,7% 90,8% 85,7% 85,7% 85,7% 

FLOR OGR.01 88,9% 89,6% 79,4% 92,5% 93,5% 90,5% 100,0% 100,0% 100,0% 

OP. M MED.03 95,3% 97,8% 92,9% 98,2% 98,4% 97,2% 100,0% 94,7% 94,7% 

 

 Średnia zdawalność egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie i egzaminów 

zawodowych, jak i średni wynik punktowy z poszczególnych egzaminów, słuchaczy Szkoły 

Policealnej w Tarcach, w zdecydowanej większości, jest wyższy niż wynik w województwie czy 

kraju.  

 

 Osiągnięcia uczniów  

 Ze względu na ograniczenia w funkcjonowaniu oświaty oraz sytuację epidemiologiczną w kraju 

od 12 marca 2020 roku do końca roku szkolnego 2019/20 i od 26 października do końca roku 

kalendarzowego uczniowie uczestniczyli w zdalnym nauczaniu, a większość konkursów, zawodów i 

olimpiad nie odbyła się.  

 Niemniej jednak uczniowie brali udział w rywalizacji, która mogła odbywać się zdalnie, a także 

z zachowaniem obowiązujących zasad:  

 13.02.2020 r. - udział w Powiatowym Konkursie „Miłość niejedno ma imię...” - Grzegorz 

Janowski otrzymał nagrodę specjalną, 

 22.02.2020 r. - uczeń Maksymilian Błaszczyk zdobył I miejsce w V Ogólnopolskim Konkursie 

Plastycznym "Spójrz Okiem Artysty Vincent van Gogh" organizowanym przez MDK  

we Wrocławiu 

 29.04.2020 r. - uczniowie Grzegorz Janowski i Magdalena Wolicka zajęli I miejsce     
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w Wojewódzkim etapie konkursu „Zemsta za niepodległość. Ziemianie ofiary dwóch 

agresorów” w kategorii praca fotograficzna.  

W maju zajęli I m. w etapie ogólnopolskim.  

 4 czerwca 2020 r. „Moja półka z wymarzonymi książkami” Regionalny Konkurs Plastyczny – 

Emilia Gmerek otrzymała wyróżnienie w kat. szkół średnich, Nauczyciel bibliotekarz zajął 

I m. w kat. dorośli. 

Sukcesy sportowe 

 Październik 2020 r. - Julia Stróżyk – została trzykrotną złotą medalistką i Mistrzynią Polski  

w Podnoszeniu Ciężarów w Nowym Tomyślu, a w swoich kategoriach kolejno: 

- Martyna Reszelska - 5 miejsce 

- Wiktoria Pawłowska -  7 miejsce 

- Zuzanna Bartkowiak -  9 miejsce 

- Jakub Wyduba  - 11 miejsce. 

  

 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 Społeczne w Raszewach oraz Domu Pomocy 

Społecznej im. Marii Kaczyńskiej w Kotlinie.  

 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 rachunkowości  

- technik masażysta  

- opiekun medyczny  

- język polski 
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- język angielski   

- matematyka  

 

 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, 

 

 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. 

 

 staże zawodowe 

 W ramach uczestnictwa w projekcie „Czas Zawodowców Bis” realizowanego przez politechnikę 

Poznańską 30 uczniów technikum uczestniczyło w stażach zawodowych, których realizacja w 

znacznym 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 projekcie Wirtualne Laboratoria Logistyczno-

Spedycyjne i Magazynowe,  

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

weterynarii uczestniczą w badaniach laboratoryjnych, mających na celu praktyczne przygotowanie 

do egzaminu zawodowego, 

f) „Czas zawodowców BIS” Politechnika Poznańska, 

g) współpraca z firmami: 

 firmą Neorol Sp. zoo 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 pokarmowym w programie WinPasze, 
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 firmą Raben - warsztaty dla młodzieży o kierunku logistyki, które mają przybliżyć specyfikę 

firm spedycyjnych. 

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

na warunki epidemiologiczne, 

j) działania Stowarzyszenia EUREKA przy Zespole Szkół Przyrodniczo-Biznesowych w Tarcach. 

Zaplanowano i opracowano dwa projekty, które już uzyskały dofinansowanie. Celem tych spotkań 

miało być doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem obcym, poznawanie kultury 

i zabytków obu krajów oraz nawiązywanie kontaktów, które po ukończeniu szkoły ułatwiają 

znalezienie dobrej pracy w Niemczech. Wymiana polsko-niemiecka organizowana jest w oparciu 

 o dofinansowanie udzielone przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży w Poczdamie. 

 Ze względu na ww. sytuację realizacja projektów nie doszła do skutku. 

 

Cykliczne konkursy o zasięgu regionalnym organizowane w zespole: 

„Cuda natury” – konkurs recytatorski 

„Mój wymarzony ogród” – konkurs związany z architekturą krajobrazu 

Regionalny Konkurs na Plakat Promujący „Moją ulubioną książkę”.  

 

 Przedsięwzięcia realizowane przy współpracy z pracownikami referatu zamówień 

publicznych i inwestycji Starostwa Powiatowego w Jarocinie  

 „Eko – pracownia w Zespole Szkół Przyrodniczo-Biznesowych w Tarcach”.  

 Na poddaszu Budynku Tarce 18 urządzona została pracownia ekologiczna. Adaptację 

pomieszczenia opuszczonego przez lokatora oraz zakup mebli dofinansowała, kwotą 25 000 zł.,  

Rada Rodziców przy ZSP-B w Tarcach. 

 Zakupione w ramach dofinansowania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej w Poznaniu wyposażenie w pomoce dydaktyczne wykorzystywane będzie  

w toku realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych.  Zakup sfinansowany  

w 10% ze środków własnych – 5 044,00 zł i w 90% ze środków WFOŚiGW w Poznaniu – 45 390, 00 

zł. Łączny koszt 50 434,00 zł.  

 W pracowni ekologicznej przygotowano 12 stanowisk wyposażonych w laptopy  

z pakietem Microsoft Office i programem do projektowania ogrodów „Gardenphilia” 

współpracujące z dotykowym, multimedialnym i interaktywnym monitorem LCD.  

Dodatkowo pozyskano, między innymi :  

- przyrząd do pobierania prób glebowych,  

- zestaw do badania stanu powietrza,  

- deszczomierz,  

- elektroniczną stację meteorologiczną,  

- zestaw ekologiczny do badania wody,  

- przewodnik i atlas na płycie CD „Parki narodowe i inne formy ochrony przyrody 

w Polsce”,  

- zestaw filmów edukacyjnych – Ekologia 21 filmów DVD + 1 płyta CD z konspektami,  
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- zestaw plansz – ekologia i ochrona przyrody,  

- domową stację badania jakości powietrza,  

- zestaw do badania gleby pod kątem zawartości pierwiastków. 

1. Ekologiczna ławka.  

Przed budynkiem głównym zamontowana została „ekologiczna” ławka, która wyposażona jest 

w czujnik i sygnalizator jakości powietrza, ładowarkę do telefonów oraz kompresor. Wszystkie te 

urządzenia zasilane są energią słoneczną  pozyskiwaną za pomocą panelu fotowoltaicznego. Ławka 

wyposażona jest też w zestaw narzędzi do naprawy rowerów.  

2. Zakup i wypożyczenie uczniom 10 laptopów, które umożliwiły im udział  

w zdalnym nauczaniu.  

 

5. Zespół Szkół Specjalnych w Jarocinie  

 

 Oddziały 

- Szkoła Podstawowa Specjalna im. UNICEF w Jarocinie – 19 oddziałów, 

- Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy im. UNICEF w Jarocinie – 8 oddziałów, 

- Zespół Rewalidacyjno Wychowawczy – 3 oddziały, w tym jeden indywidualny, 

- Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka – 1 oddział. 

 

 Absolwenci 

- Szkoła Podstawowa Specjalna im. UNICEF w Jarocinie – 11 os. 

- Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy im. UNICEF w Jarocinie – 6 os. 

 

  Remonty 

W 2020 r. ramach usług remontowych poniesiono wydatki na kwotę 15.182,48 zł, w tym na: 
- konserwację dźwigu osobowego – 4.132,80 zł 
- wykonanie i montaż odbojnic ściennych – 3.750,00 zł 
- bieżące konserwacje i naprawy sprzętu – 2.088,80 zł 
- naprawę kotła gazowego – 1.969,99 zł 
- naprawę oświetlenia – 1.845,00 zł 
- montaż wykładziny podłogowej – 1.395,89 zł  

 Program Kompleksowego Wsparcia dla Rodzin „Za życiem“ 

Przydzieloną dotację na rok 2020 w wysokości 109.200 zł + 6.060 zł (IV transza w ramach 
programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”) wykorzystano w kwocie 115.246,75 zł. 
Pozostała kwota w wysokości 13,25 zł wraz z odsetkami bankowymi w wysokości 76,43 zł została 
zwrócona zgodnie z zapisem Porozumienia. 
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W roku 2020 zrealizowano łącznie 1923 godzin zajęć specjalistycznych (wymagana liczba godzin 
wynikająca z zapisów Porozumienia 1820 + 103 godziny po otrzymaniu dodatkowej kwoty 
wnikającej z aneksu do Porozumienia). Zdecydowana większość obowiązkowych godzin po 
otrzymaniu dodatkowych pieniędzy (6.060 zł) została zrealizowana, dlatego postanowiono 
przeznaczyć je na zwiększenie liczby godzin zajęć specjalistycznych, które są bardzo potrzebne.  
Niewielką kwotę (24,00zł) wygospodarowano na zakup pomocy dydaktycznych. 
 
Z programu skorzystało 55 dzieci z różnymi wadami i dysfunkcjami, w wieku od 3 miesiąca życia 
do 7 lat. Z pomocy skorzystali również rodzice wszystkich dzieci. Wszyscy, którzy zgłosili potrzebę 
uzyskania wsparcia, otrzymali je. 
 
Obowiązkowe godziny wynikające z Porozumienia i dodatkowe godziny po otrzymaniu kwoty 
wynikającej z aneksu do Porozumienia (1820 + 103) rozdysponowano zgodnie z potrzebami: 

 rehabilitacja/fizjoterapia – 1200 godzin + dodatkowo 27 godzin (największe 

zapotrzebowanie na ten rodzaj wsparcia), 

 stymulowanie rozwoju dziecka – 280 godzin + dodatkowo 27 godzin (zajęcia o szerokim 

spektrum oddziaływania),  

 stymulacja polisensoryczna – 140 godzin + dodatkowo 18 godzin,  

 terapia logopedyczna – 140 godzin + dodatkowo 18 godzin, 

 terapia neurologopedyczna – 60 godzin + dodatkowo 13 godzin,  (nowy rodzaj wsparcia  

w porównaniu z latami ubiegłymi). 

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 ze względu na rodzaj wsparcia, wykaz dzieci ze względu na rok urodzenia, 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. Dokumentacja jest przechowywana zgodnie  
z obowiązującymi przepisami. Koordynator monitorowała realizację zadania oraz potrzeby dzieci  
i ich rodziców. 
 

Istotnym elementem prowadzonego przedsięwzięcia jest dialog i współpraca  
z rodzicami. Udzielano im instruktażu, porad oraz konsultacji w zakresie pracy z dzieckiem w domu 
(ukierunkowane wspieranie i modelowanie oddziaływań). Rodzice otrzymali wsparcie 
specjalistyczne, w tym pomoc 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.  
 

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, na miarę 
indywidualnych możliwości dzieci. W procesie terapii stosowane były różnorodne metody pracy, 
np. zabawowa z wykorzystaniem materiałów nieustrukturyzowanych, działań praktycznych, 
metoda Knillów, integracji sensorycznej, elementy ruchu rozwijającego Weroniki Sherborn’e, 
elementy arteterapii, terapii ręki i inne. Dzieci podczas zajęć poznawały, badały i eksplorowały 
otoczenie poprzez dotykanie, manipulowanie, oglądanie, wąchanie, słuchanie. Te doświadczenia  
i działania wpływają na zdobywanie 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 i innowacyjnych metod pracy. 
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Prowadzone działania na bieżąco były modyfikowane w zależności od potrzeb i możliwości dziecka, 
efektywności stosowanych metod oraz aktualnej kondycji psychicznej i emocjonalnej dzieci oraz 
ich rodziców. Każdy ze specjalistów, po zakończeniu realizacji ilości przydzielonych godzin, dokonał 
oceny efektywności prowadzonego wsparcia oraz sprecyzował wnioski do dalszej pracy. 
 
W wyniku podejmowanych działań osiągnięto m.in. następujące efekty wśród dzieci, które 
wpłynęły na jakość ich życia: 

- w obszarze komunikacji nastąpiła zdecydowana poprawa w zakresie rozumienia 

mowy i komunikowania się, w tym w obszarze kompetencji interpersonalnych 

pojawiła się radość z osiągniętego sukcesu; 

- 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;  

- 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 emocjamii 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 i włączanie ich w każdą 

aktywność prospołeczną; 

- wzmocnienie więzi między rodzicami a specjalistą/terapeutą w celu realizacji 

ustalonych celów rozwojowych i terapeutycznych; 

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

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

Prowadzone wsparcie, podobnie jak w latach ubiegłych, zostało bardzo dobrze ocenione przez 
wszystkie podmioty. Działania prowadzone przez specjalistów 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. 
 
Zdaniem specjalistów i odbiorców ww. usług specjalistycznych zastosowane formy terapii  
w dłuższym okresie czasu jeszcze bardziej wpłyną na niwelowanie dysfunkcji w zakresie rozwoju 
psychoruchowego dzieci oraz poprawią komfort życia ich rodzin. 

 RAPORT O STANIE MIENIA 

„Eko – pracownia w Zespole Szkół Przyrodniczo-Biznesowych w Tarcach” 

Wartość ogółem przedsięwzięcia wynosiła 51 021,30 zł. Na realizację przedsięwzięcia 

pozyskano dofinansowanie w wys. 45.390,00 zł ze środków  Wojewódzkiego Funduszu 

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

W ramach dofinansowania zakupiono pomoce dydaktyczne takie jak: 
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- monitor interaktywny, 

- laptopy z oprogramowaniem zestaw do badania gleby, 

- przyrząd do pobierania prób glebowych, 

- mapa ścienna, 

- zestaw do badania stanu powietrza, 

- plansza ścienna, deszczomierz, 

- elektroniczna stacja meteorologiczna, 

- zestaw ekologiczny do badania wody, 

- przewodnik i atlas na płycie CD „Parki narodowe i inne formy ochrony przyrody  

w Polsce”, 

- zestaw filmów edukacyjnych – Ekologia 21 filmów DVD + 1 płyta CD z konspektami, 

- zestaw plansz – ekologia i ochrona przyrody, 

- program Gardenphilia do projektowania zieleni m.in. ogrodów ekologicznych, 

naturalnych, wiejskich, 

- domowa stacja jakości powietrza, 

- zestaw do badania gleby pod kątem zawartości pierwiastków. 

Powstanie pracowni było również możliwe dzięki wsparciu rodziców, którzy na remont 

pomieszkań przeznaczyli 25 tysięcy złotych.  

 

 

6. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Jarocinie 

 

 

Mimo pandemii  COVID– 19  placówka tylko przez  dwa miesiące  pracowała w trybie 

czasowego ograniczenia działalności.  Dzięki wprowadzonym i przestrzeganym procedurom  

i środkom, minimalizującym wystąpienie zakażenia SARS-COV2, poradnia  pracuje nieprzerwanie 

od 25 maja 2020 r. 

 Remonty: 

W ramach usług remontowych poniesiono wydatki na: 

- naprawę i wymianę oświetlenia w pomieszczeniach poradni - 5.940,90 

- naprawy i konserwacje sprzętu-  2.149,19 

- wykonanie i montaż odbojnic ściennych - 550,- 

 Realizacja zadań w liczbach: 

W roku szkolnym 2019/2020 wydano 230  orzeczeń i 357 opinii. 

Przeprowadzono: - 659 badań psychologicznych, 

         - 627 badań pedagogicznych, 

   - 258 badań logopedycznych, 

   - 319 badań przesiewowych, 

- Łącznie udzielono 2162 porad i konsultacje, 
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- Terapią psychologiczną objęto 108 dzieci i młodzieży, 

- Terapią logopedyczną  - 134 

- Terapią pedagogiczną  -  78 

- Zajęcia warsztatowe i terapeutyczne w szkołach i placówkach zorganizowano dla 663 

dzieci i młodzieży, 

- Interwencje kryzysowe - 18 osób (co nie jest jednoznaczne z ilością spotkań), 

- Prowadzone działania w terenie - 164 wyjścia 

 

Oprócz stałej współpracy z rodzinami  dzieci i młodzieży, w tym także z rodzinami zastępczymi i 

adopcyjnymi,  placówka   współpracuje z  instytucjami i placówkami oświatowymi oraz poza 

oświatowymi. 

W ostatnim roku były to:.  

- przedszkola, szkoły wszystkich etapów edukacyjnych należące do Powiatu 

Jarocińskiego zarówno publiczne, jak i niepubliczne,  

- Sąd Rodzinny w Jarocinie,  

- Ośrodek Interwencji Kryzysowej, 

- Zespół Interdyscyplinarny ds. przemocy w rodzinie -gmina Jarocin, 

- Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

- Wydział Edukacji i Spraw Społecznych w Starostwie Powiatowym, 

- Wielkopolski Zespół Placówek Wychowawczych w Cerkwicy 

- Dom Wsparcia Dziecka i Rodziny ”Domostwo” w Górze, 

- Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, 

- Szpital Powiatowy w  Jarocinie, 

- Zespoły Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka na terenie powiatu, 

- Miejsko –gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej w Jarocinie,  

- Książnica Pedagogiczna w Kaliszu -  filia w Jarocinie 

- Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu, 

- Polskie Towarzystwo Psychologiczne w Warszawie, 

- prasa lokalna, 

- uczelnie wyższe. 

W ramach tej współpracy pracownicy prowadzili m.in.: 

- diagnozy  i terapie różnych trudności rozwojowych i edukacyjnych ze szczególnym 

uwzględnieniem problemów  emocjonalno –  społecznych, nasilonych przez pandemię 

COVID – 19, 

- obserwacje dzieci z nasilonymi  problemami emocjonalno – społecznymi na terenie 

przedszkoli/szkół, 

- indywidualne porady i konsultacje dla dzieci, młodzieży, rodziców/opiekunów, 

nauczycieli i innych specjalistów, 

- spotkania z zespołami uczącym oraz  superwizje dla pedagogów i psychologów 

szkolnych  w celu analizy i rozwiazywania problemów  wychowawczych lub 
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edukacyjnych, szczególnie dla osób z mutyzmem wybiórczym, depresją, zachowaniami 

opozycyjno – buntowniczymi  i innymi specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, 

- zajęcia psychoedukacyjne, warsztatowe, programy profilaktyczne  z szeroko pojętej 

ochrony zdrowia psychicznego,  

- szkolenia dla różnych grup klientów, 

- logopedyczne i pedagogiczne badania przesiewowe, głównie w przedszkolach z terenu 

powiatu, 

- przesiewowe badanie słuchu i centralnego przetwarzania słuchowego,  

- interwencje kryzysowe, 

- prowadzenie mediacji rodzicielskich, 

- specjalistyczne szkolenie dla mediatorów rówieśniczych i tworzenie klubu mediatorów 

rówieśniczych, w jednej z jarocińskich szkół podstawowych, 

- wdrożenie  innowacji pedagogicznej  pt. „Waga uwagi” – program dla uczniów szkół 

podstawowych, 

- udział w programie  Europe Code Week, 

- publikacje  materiałów informacyjnych w GJ dotyczących wychowania dzieci  

i młodzież,  

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

- działania informacyjne dla  rodziców zgłaszających się do  Powiatowego Zespołu  

ds. Orzekania o Niepełnosprawności w zakresie  możliwości uzyskania pomocy dla 

dzieci w poradni, 

- konsultacje  zajęć specjalistycznych  prowadzonych w ramach Zespołów Wczesnego 

Wspomagania Rozwoju Dziecka 

- konsultacje z kuratorami sądowymi i asystentami rodzin 

- konsultowanie zajęć specjalistycznych w ramach Zespołów Wczesnego Wspomagania 

Rozwoju Dziecka, działających na terenie powiatu, 

- zajęcia z nauczycielami w ramach sieci prowadzonej przez Książnicę Pedagogiczną, 

- badania normalizacyjne testów psychologicznych prowadzone przez Polskie 

Towarzystwo Psychologiczne 

- praktyki studenckie. 

Ponadto w 2020 r. Urząd Marszałkowski w Poznaniu  pozytywnie rozpatrzył  i przyjął 

do realizacji Program Rewitalizacji Szpitala Powiatowego w Jarocinie,  którego  jesteśmy 

współpartnerem. 

 Wraz z UAM  nasza Poradnia jest instytucją wspomagającą projekt „Szkoła Ćwiczeń” realizowaną  

przez SP Nr 4 w Jarocinie, w ramach programu  operacyjnego PO WER i finansowanego ze środków 

unijnych. 

Jesteśmy także jedyną poradnią psychologiczno – pedagogiczną w Polsce, która bierze  udział  

w projekcie „Szkoła Pozytywnego Myślenia”. 

Do połowy marca 2020 r. zorganizowaliśmy i przeprowadziliśmy dwie części, cieszącej się bardzo 

dużym powodzeniem, informacyjno – metodycznej,  powiatowej konferencji dla specjalistów 
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i nauczycieli i pt. CZYTAM, PISZĘ LICZĘ  cz.1 – Koordynacja mowy, czytania 

i pisania, cz.2 - Ryzyko dyskalkulii i dyskalkulia oraz inne trudności w uczeniu się matematyki. 

Współpraca z  GKRPA  w Jarocinie pozwoliła  na przeszkolenie dwóch pracowników 

z zakresie diagnozy  dzieci z  Płodowym Zespołem Alkoholowym, (FAS, FASD), co wzbogaciło 

ofertę poradni o kolejny rodzaj  specjalistycznej diagnostyki ii  daje rodzicom  możliwość 

przeprowadzenia takich badań na miejscu (dotychczas dostępnych tylko w kilku dużych miastach 

w Polsce).  

W ramach współpracy ze środowiskiem lokalnym przedstawiciele  Poradni  brali także udział  

w pracach Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie,  

w tym w grupach roboczych na terenie Jarocina oraz w działaniach Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

 

7. Projekty oświatowe zrealizowane ze środków Uni Europejskiej 

 

W 2020 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 oraz „Podniesienie jakości 

kształcenia w I Liceum Ogólnokształcącym im. T. Kościuszki w Jarocinie w ramach 

konkursu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 

2014-2020, Oś priorytetowa 8. Edukacja, Działanie 8.1 Ograniczenie i zapobieganie 

przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównywanie dostępu do edukacji 

przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.2 Kształcenie ogólne – tryb konkursowy.  

Powiat Jarociński w ramach poddziałania 8.3.1 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 30 grudnia 2021 r. 

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

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

Okres realizacji: 01 czerwca 2019 r. do 30 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 30 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 67 

osób: 

1. Stypendium stażowe 150h – 100.500,00 zł. 

2. Koszty związane z odbywaniem staży zawodowych: koszty dojazdu – 1.411,60 zł. 

3. Koszty związane z odbywaniem staży zawodowych: odzież robocza – 10.050,00 zł. 

4. Koszty związane z odbywaniem staży zawodowych: materiały zużywalne – 33.500,00 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 60 

osób. 

1. Stypendium stażowe 150h – 90.000,00 zł. 

2. Koszty związane z odbywaniem staży zawodowych: koszty dojazdu – 1.072,74 zł. 

3. Koszty związane z odbywaniem staży zawodowych : odzież robocza – 9.000,00 zł. 

4. Koszty związane z odbywaniem staży zawodowych : materiały zużywalne – 30.000,00 zł. 

 

PROJEKT „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Przyrodniczo-

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

zawodowych:  
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 Zadanie 1. Podniesienie kompetencji i umiejętności zawodowych uczniów Technikum  

z Zespołu Szkół Przyrodniczo – Biznesowych W Tarcach – Organizacja Staży - łącznie 30 

Osób. 

1. Stypendium za udział w stażu zawodowym – 150h stażu – 45.000,00 zł. 

2. Koszty związane z odbywaniem staży zawodowych: koszty dojazdu – 2.426,26 zł. 

3. Koszty związane z odbywaniem staży zawodowych: odzież robocza – 4.500,00 zł. 

4. Koszty związane z odbywaniem staży zawodowych: materiały zużywalne – 15.000,00 zł 

W miesiącach od stycznia do grudnia 2020 r. odbywały się kursy podnoszące kwalifikacje 

uczniów uczestniczących w realizacji projektów.  

PROJEKT „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych  

nr 1 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 uprawnienia 1 

kV, 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, kurs rysunku odręcznego, kurs 

obsługi sprzętu geodezyjnego. 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 carvingu, kurs kuchnia bankietowa – przyjęcia okolicznościowe, kurs desery 

bankietowe, kurs baristy, kurs kelnerski – serwis specjalny, kurs barmański junior, kurs 

obsługi kas fiskalnych, kurs prawo jazdy kat. B+E, kurs koparko – ładowarka.  

 

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 operatorów kombajnów 

zbożowych, sieczkarni samojezdnych, kosiarek pokostowych oraz pras wysokiego stopnia 

zgniotu, kurs wózków widłowych. W ramach zadania prowadzone przez nauczycieli także 
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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 podyplomowe.  

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

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

i studiach podyplomowe.  

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

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

i studiach podyplomowe.  

 

PODDZIAŁANIE 8.1.2 – KSZTAŁCENIE OGÓLNE 

PROJEKT „Podniesienie jakości kształcenia w I Liceum Ogólnokształcącym im. T. Kościuszki  

w Jarocinie – realizowany jest w wyniku postępowania konkursowego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 

8. Edukacja, Poddziałanie 8.1.2 – Kształcenie ogólne. Całkowita wartość projektu to 462.842,50 zł, 

wartość dofinansowanie wynosi 438.119,50 zł. Okres realizacji projektu od 01.09.2018r.  

do 20.12.2020r. W ramach projektu z zajęć dodatkowych skorzysta 245 uczniów, 48 nauczycieli 

weźmie udział w szkoleniach i kursach. Realizowane jest wsparcie stypendialne dla 22 zdolnych 

uczniów oraz doposażonych zostało 5 pracowni szkolnych za kwotę 39.423,19 zł. 
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II. PROMOCJA I OCHRONA ZDROWIA 

 

Najważniejsze zadania prowadzone przez Szpital Powiatowy w Jarocinie Sp. z o.o. które 

udało się zakończyć w 2020 roku to: 

- Zakończenie w lutym 2020 roku adaptacji pomieszczeń laboratorium pod biura. Wartość 

inwestycji 210 tys. zł.  

- W maju 2020 roku zostały oddane do użytku  zmodernizowane Oddziały Ginekologiczno – 

Położniczy i Noworodkowy. Dzięki temu poprawiły się w sposób znaczący warunki dla 

rodzących matek. 

- Wartość wyposażenie Oddziałów Ginekologii – Położnictwa i Noworodkowego – 600 tys. 

zł.  https://www.youtube.com/watch?v=EJFPu9FRVhs. 

- Od dnia 4 września 2020 zgodnie z Decyzją Wojewody Wielkopolskiego wydzielono  

w Szpitalu 8 łóżek obserwacyjnych i 2 łóżka w oddziale AiT dla pacjentów z podejrzeniem 

zakażenia koronawirusem. 

- W dniu 2 listopada 2020 otrzymano decyzję od Wojewody Wielkopolskiego o utworzeniu 

od dnia 5 listopada 2020 roku oddziału COVID z 4 łóżkami obserwacyjnymii 22 łóżkami dla 

pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzeniem zakażeniem COVID19, w tym 4 łóżek 

intensywnej terapii.   

- W zakresie darowizn związanych z koronawirusem otrzymano darowizny zarówno  

w formie pieniężnej jak i darów rzeczowych na ogólną kwotę około 1.356.000,00 zł.  

 

Dane statystyczne dotyczące funkcjonowania oddziału COVID za 2020 rok: 

 

ilość 

pacjentów ilość osobodni 

% wykorzystania 

łóżek 

Hospitalizacja pacjenta związana  

z leczeniem COVID-19 - SpO2<95% 
147 1195 89,04 

Hospitalizacja związana z leczeniem COVID-19 pacjenta 

wymagającego wentylacji mechanicznej poza OAiIT 

20 96 26,23 

POBYT ZWIĄZANY Z ZAPOBIEGANIEM I 

PRZECIWDZIAŁANIEM ZAKAŻENIU WIRUSEM SARS-COV-2 

W PODMIOCIE WYKONUJĄCYM DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ. 

82 50 50,4 

Testy na obecność wirusa 2489 
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RAPORT O STANIE MIENIA 

„Doposażenie Szpitala Powiatowego w Jarocinie 

Na realizację zadania pozyskano kwotę z Rządowego Funduszy Inwestycji Lokalnych w wys. 

3 000 000,00 zł, za które Zarząd Powiatu Jarocińskiego zamierza zakupić tomograf i aparat 

RTG. Planowany zakup sprzętu to 2021 r. 

 

III. POMOC SPOŁECZNA;  IIIA. WSPIERANIE RODZINY I 

SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ 

 

1. Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej - PCPR 

  

 

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 22,25 etatu. (stan na dzień 31.12.2020 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 

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. 

 

 Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 

  Konieczność zatrudniania koordynatorów i obejmowania ich pomocą i opieką rodzin 

zastępczych wynika z przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej. Ustawa narzuca zatrudnienie odpowiedniej liczby koordynatorów do 

odpowiedniej liczby rodzin zastępczych. 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 
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pełnoletnim wychowankom rodzin zastępczych. Wszystkie ww. zadania były realizowane w 2020 

roku przez zatrudnionych w PCPR w Jarocinie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. 

Do zadań koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej należy także występowanie  

z wnioskiem do sądu 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 dziecka, o zasadności przysposobienia związanego ze zmianą miejsca 

zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, opinii o zasadności wspólnego umieszczenia 

dziecka wraz z rodzeństwem oraz o zasadności umieszczenia dzieckaz rodzeństwem. 

W roku 2020 koordynatorzy zatrudnieni w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie   

w Jarocinie zgłosili 3 dzieci z uregulowaną sytuacją prawną do postępowania adopcyjnego do 

Wielkopolskiego Ośrodka Adopcyjnego filia w Lesznie. Jedna ze spraw została zakończona, dziecko 

nie zostało zakwalifikowane do przysposobienia z powodu naturalnych więzi z opiekunami 

zastępczymi. Dwie sprawy są nadal w toku w ośrodku adopcyjnym. W toku postępowań 

adopcyjnych dzieci zgłoszonych do ośrodka adopcyjnego w 2019 roku, trzy sprawy są nadal w toku 

i oczekują na rozstrzygnięcie w Sądzie Rejonowym w Jarocinie. 

Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej znajdują się w stałym kontakcie z asystentami 

rodziców biologicznych dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej. W przypadku gdy 

rodzinie taki asystent nie jest przydzielony, zadaniem koordynatora jest nawiązanie kontaktu  

z pracownikiem ośrodka pomocy społecznej właściwego do miejsca zamieszkania rodzica 

biologicznego. Koordynator wraz z asystentem współpracują przy opracowywaniu szeregu 

dokumentów m. in. planu pomocy dziecku i planu pomocy rodzinie. Koordynator rodziny 

zastępczej i asystent rodziny biologicznej  pracują wspólnie nad powrotem dziecka do rodziny. 

Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Jarocinie w 2020 roku przeprowadzili weryfikacje sześciu rodzin pod względem spełniania 

warunków do pełnienia funkcji rodziny zastępczej oraz jedną rekwalifikacje rodziny, która już 

pełniła funkcje rodziny zastępczej. Było to pięć małżeństw i jedna osoba nie pozostająca w związku 

małżeńskim. Jedna rodzina była spokrewniona z przyjmowanym dzieckiem, natomiast pięć rodzin 

było niespokrewnionych. Jedno małżeństwo spośród wymienionych kandydatów samo 

zrezygnowało z procedur kwalifikacyjnych. Jedno małżeństwo nie zostało zakwalifikowane ze 

względu na nie spełnianie ustawowych kryteriów. Kryteria ustawowe jakich kandydaci nie spełniali 

to negatywna opinia psychologa i pedagoga. Jedno małżeństwo i jedna osoba samotna po 

wstępnej weryfikacji otrzymały pozytywne ocenyi zostały skierowane na szkolenie. W 2020 roku 

spośród w/w kandydatów do szkolenia przystąpiło i pozytywnie ukończyło jedno małżeństwo 

i jedna osoba nie pozostająca w związku małżeńskim. Wspomniane wyżej szkolenie odbyło się  

w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie w 2020 roku. Dzięki bardzo dobrej 

współpracy z PCPR w Pleszewie PCPR w Jarocinie poniósł koszty jednostkowe przeszkolenia tych 
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trzech kandydatów oszczędzając na zorganizowaniu całego szkolenia na terenie powiatu 

jarocińskiego.   

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie prowadziło stały całoroczny nabór dla 

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

znajdowała się informacja o naborze oraz wszelkie niezbędne i pomocne informacje dla osób 

zainteresowanych pełnieniem funkcji rodziny zastępczej. Koordynatorzy przeprowadzali również 

spotkania konsultacyjne dla osób zainteresowanych tematem rodzicielstwa zastępczego. W 2020 

roku PCPR w Jarocinie podjął kolejne działania na rzecz promowania rodzicielstwa zastępczego. 

Informacje o naborze kandydatów na rodzinę zastępczą zostały umieszczone na portalu 

społecznościowym Facebook, na stronie PCPR w Jarocinie oraz w lokalnej prasie. Przeprowadzono 

również pilotażowy konkurs na pracę plastyczną promującą rodzicielstwo zastępcze skierowane do 

dzieci ze szkół podstawowych mających siedzibę na terenie miasta Jarocin. W roku 2020 roku na 

terenie naszego powiatu zostało utworzonych  5 nowych rodzin zastępczych. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie w roku 2020 roku zatrudniało czterech 

koordynatorów, pod opieką których znajdowały się 49 rodziny zastępcze i 69 dzieci. W dniu 

31.12.2020 r. funkcjonowało 43 rodziny zastępcze i 60 dzieci przebywających  w tych rodzinach 

zastępczych. W tym okresie koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Jarocinie przeprowadzili 98 posiedzeń komisyjnych oceny sytuacji dzieci 

umieszczonych w pieczy zastępczej na terenie powiatu jarocińskiego. Zadaniem organizatora 

rodzinnej pieczy zastępczej jest organizowanie okresowej oceny 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.  

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). 

Jednocześnie koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej informują 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. Dodatkowo pracownicy 

spotykali się indywidualnie, bądź kontaktowali listownie lub telefonicznie z rodzicami biologicznymi 

w celu podjęcia działań zmierzających do powrotu dziecka do rodziny macierzystej. 

 Pomoc psychologiczna dla rodzin zastępczych 

W ramach pomocy 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 2020 w zakresie 28 godzin miesięcznie. Z pomocy 
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psychologa korzystali zarówno rodzice zastępczy oraz ich podopieczni. W związku  

ze zróżnicowanymi problemami osób zgłaszających się do psychologa, osoby otrzymały wsparcie  

z zakresu poradnictwa i doradztwa. W ramach pomocy psychologicznej w 2020 roku udzielono 348 

porad. 

 Bezpłatna pomoc prawna 

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 2020 roku z pomocy prawnej 

w PCPR skorzystały 4 rodziny zastępcze. 

 Grupy wsparcia 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie zgodnie z art. 76 ust. 4 pkt 6 ustawy 

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

ze zm.) organizowało spotkania grupy wsparcia dla rodziców zastępczych. Spotkania odbywały się 

w siedzibie PCPR w Jarocinie i były prowadzone przez psychologa na co dzień pracującego  

z rodzinami zastępczymi i dziećmi umieszczonymi w rodzinach zastępczych. W 2020 roku spotkania 

grupy wsparcia w czasie panującej pandemii odbyły się w dniach: 19.02.2020r., 17.09.2020r. oraz 

12.10.2020r. Udział rodzin zastępczych w spotkaniach grupy wsparcia jest dobrowolny. Każda 

rodzina zastępcza otrzymuje pisemne zaproszenie z datą spotkania. 

 Dom  Wsparcia Dziecka I Rodziny „Domostwo” w Górze 

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 w Powiecie 

Jarocińskim przez jedną placówkę opiekuńczo – wychowawczą tj. „Dom Wsparcia Dziecka i Rodziny 

Domostwo” w Górze, w której na dzień 31.12.2020 przebywało łącznie  28 dzieci w tym 23 dzieci  

z terenu Powiatu Jarocińskiego i 5 dzieci pochodzi z innych powiatów. Za pobyt w/w dzieci  

w placówce opiekuńczo-wychowawczej powiat jarociński otrzymuje zwrot kosztów, których 

regulowanie jest określone w zawartych porozumieniach pomiędzy powiatami.  

Na podstawie porozumień w sprawie przyjęcia dziecka oraz warunków jego pobytu w placówce 

opiekuńczo – wychowawczej i wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie zawartych  

z innymi powiatami, przebywa obecnie poza Powiatem Jarocińskim 2 dzieci. (Rodzinny Dom 

Dziecka w Białobłotach). 

            W 2020 r. w instytucjonalnej pieczy zastępczej na terenie powiatu jarocińskiego zostało 

umieszczonych 5 dzieci z terenu powiatu. 5 dzieci zostało umieszczonych w instytucjonalnej pieczy 

zastępczej z rodzin biologicznych. 

Z placówki w Górze odeszło w 2020 r. 4 wychowanków (3 w ramach usamodzielnień, 1 do rodziny 

biologicznej.) 
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            Raz na pół roku w placówce odbywają się posiedzenia Zespołu do spraw okresowej oceny 

sytuacji dziecka umieszczonego w instytucjonalnej pieczy zastępczej, w którym udział biorą kadra 

placówki, psycholog, pedagodzy, pracownicy sądu, pracownicy PCPR, asystenci rodzin zatrudniani 

przez OPS-y oraz zapraszani są na nie rodzice biologiczni dziecka. 

            Placówka umożliwia bezpośredni kontakt dzieci z rodzinami biologicznym (w placówkach,  

w PCPR, urlopowanie do domów rodzinnych) lub telefoniczny. Stara się angażować rodziny 

biologiczne do udziału w organizowanych uroczystościach oraz wydarzeniach związanych z życiem 

placówki. Działania te służą utrzymaniu więzi, ale również budowaniu prawidłowych relacji 

rodzicielskich i zmierzają do powrotu dzieci do środowisk rodzinnych. 

            Raz w roku rodzice biologiczni są zobowiązani do stawienia się w PCPR w Jarocinie w celu 

ustalenia ich obowiązku ponoszenia kosztów utrzymania dzieci w pieczy zastępczej. Zgodnie 

 z Uchwałą Rady Powiatu Jarocińskiego Nr XXXVII/225/21 z dnia 29 stycznia 2021r. 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. 

 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 placówek. Wolontariat 

przybiera również formę działań sprawowanych przez rodziny zaprzyjaźnione, które na zasadach 

wolontariatu pomagają dzieciom w lekcjach i organizują czas wolny. 

 Placówka jest w trakcie działań utworzenia dwóch placówek po 14 miejsc – by spełniać 

standardy zgodnie z art. 95 ust.3 ustawy z dnia  9 czerwca 2011 o wspierani rodziny i systemie 

pieczy zastępczej ( Dz. U. z 2020 poz. 821 ze zm.). 

 Świadczenia 

 W 2020r. 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 693.968,70zł.  Przyznane 

zostały 3 świadczenia na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego 

dziecka do rodziny zastępczej na łączną kwotę 9.435,00zł. Ponadto zostało przyznane i wypłacone  

1 świadczenie na pokrycie kosztów związanych z wystąpieniem zdarzenia losowego w wysokości 

3.000,00zł. 

  

 Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych 

warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  

w Jarocinie realizowało w/w świadczenie dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej oraz osób 

pozostających po pełnoletności w pieczy zastępczej. W 2020r. PCPR w Jarocinie w ramach 

programu „Dobry start” przyznało łącznie 70 świadczeń na łączną kwotę 21.000,00zł. Skorzystało 

z niej 48 podopiecznych rodzin zastępczych i 22 podopiecznych placówki opiekuńczo-

wychowawczej. 
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 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 2020r. PCPR w Jarocinie w ramach 

przyznanych dodatków wychowawczych wypłaciło 586 świadczeń w łącznej kwocie 283.688,72zł. 

  W 2020r. 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 275 świadczeń na łączną kwotę 

134.666,99zł. 

 W związku z uchwaleniem przez Sejm w dniu 19 czerwca 2020r. ustawy o Polskim Bonie 

Turystycznym Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie w 2020r. zgłosiło do 

Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu 69 dzieci przebywających w rodzinnej oraz 

instytucjonalnej pieczy zastępczej, na które przysługiwało wsparcie z programu „Rodzina 500+”  

w celu możliwości uzyskania przez ich opiekunów wsparcia w postaci „Polskiego Bonu 

Turystycznego”. 

Powiat Jarociński w 2020r. przystąpił również do realizacji projektu „Wsparcie dzieci 

umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”, którego celem szczegółowym 

jest wsparcie dzieci w rodzinnych i instytucjonalnych podmiotach pieczy zastępczej w sytuacji 

zagrożenia epidemią choroby COVID – 19 poprzez: 

a) zakup wyposażenia na cele realizowania zadań w trybie zdalnego nauczania (w tym zakup 

laptopów, komputerów stacjonarnych, oprogramowania i sprzętu audiowizualnego), 

b) zakup środków ochrony indywidualnej i wyposażenia do bezpośredniej walki z epidemią 

(w tym zakup środków ochrony indywidualnej – maseczek, rękawiczek, zakup środków 

dezynfekcyjnych, a także zakup wyposażenia miejsc kwarantanny/izolacji dla dzieci 

z pieczy zastępczej). 

 W 2020r. z pomocy świadczonej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie 

skorzystało trzynastu pełnoletnich wychowanków, którzy opuścili rodzinną pieczę zastępczą  

i siedmiu 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 
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praca socjalna. Osoby usamodzielniane posiadały również możliwość korzystania w Powiatowym 

Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie z pomocy psychologa oraz prawnika. 

  W 2020r. dla usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych wypłacono: 

 77 świadczeń przeznaczonych na kontynuowanie nauki w łącznej wysokości 40.502,00 zł. 

 5 świadczenia na usamodzielnienie w łącznej wysokości 27.757,00zł. 

 4 świadczenia na zagospodarowanie w łącznej kwocie 6.308,00zł. 

  

 Z placówek opiekuńczo-wychowawczych w 2020r. z pomocy w ramach realizowanych 

programów usamodzielnienia wypłacono: 

 58 świadczeń na kontynuowanie nauki na kwotę 30 334 zł. 

 3 pomoce na zagospodarowanie na kwotę 6 308 zł. 

 2 pomoce na usamodzielnienie w kwocie 10 409 zł. 

 Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych 

warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  

w Jarocinie realizowało w/w świadczenie dla osób usamodzielnianych z pieczy zastępczej. W 2020r. 

PCPR w Jarocinie w ramach programu „Dobry start” przyznało łącznie 4 świadczenia na łączną 

kwotę 1.200,00 zł. Skorzystały z niej 4 osoby usamodzielniane z rodzinnej oraz instytucjonalnej 

pieczy zastępczej. 

 

2. Ośrodek Interwencji Kryzysowej 

 

1. Zgodnie z uchwalą Rady Miejskiej Nr XXXIV/325/2020  z dnia 28.09.2020r.  zawarto umowę  

nr WA-KB.8141.10.2020 z dnia 20.10.2020r.na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi 

Jarocińskiemu w formie dotacji celowej na prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy 

PCPR przez Gminę Jarocin.  

     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 prawne, psychologiczne i pedagogiczne poprzez pomoc dwóch psychologów i 

prawnika. 

W ubiegłym roku Ośrodek Interwencji odwiedziło 404 klientów, zgłaszając prośby o udzielenie 

pomocy w różnych sytuacjach kryzysowych, natomiast  w ramach przekazanych środków  

z Gminy udzielono wsparcia psychologicznego i terapeutycznego 126 stałym klientom,  

a  z pomocy prawnej korzystało 37 osób . 

2. Systematycznie realizowano Powiatowy Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 

lata 2017-2022 zatwierdzony uchwalą nr XXXVII/230/17 Rady Powiatu w Jarocinie z dnia 
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30.01.2017 r. Celem głównym programu jest zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie 

na terenie powiatu poprzez zwiększenie skuteczności działań dot. tego problemu.  

Jednym z jego  punktów działań  jest realizacja  programu korekcyjno-edukacyjny dla osób 

stosujących przemoc, sfinansowanego dzięki dotacji celowej przyznanej z Wielkopolskiego 

Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu w kwocie 16.440,00zł .Program zakładał 

przeprowadzenie zajęć  w okresie od 13.07.2020r. do 28.11.2020r. przez dwóch specjalistów. 

Adresatami programu byli mężczyźni skazani prawomocnymi wyrokami za przestępstwo  

z art.2017 kodeksu karnego za stosowanie przemocy w rodzinie (odbywające wyrok 

warunkowego zawieszenia kary pozbawienia wolności) oraz osoby podejrzewane  

o stosowanie przemocy wobec których wszczęto procedurę Niebieska Karta. Program zakładał 

współpracę z Sądem Rejonowym w Jarocinie. Głównym celem programu była redukcja 

zachowań agresywnych, kształtowanie postawy szacunku i empatii wobec osób krzywdzonych, 

a także odpowiedzialność za własne czyny. Program ukończyło 4 mężczyzn. 

 

3. W okresie od października do grudnia 2020 r. dwóch  pracowników Ośrodka Interwencji 

Kryzysowej w Jarocinie uczestniczyło w superwizji grupowej w Ośrodku Pomocy Społecznej 

w Jaraczewie . Spotkania odbywały się w ramach porozumienia pomiędzy Województwem 

Wielkopolskim–Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu, a Gminą Jaraczewo  

o współdziałaniu w zakresie organizacji superwizji grupowej dla pracowników, działających  

w obszarze  przeciwdziałania przemocy w rodzinie  i członków zespołów interdyscyplinarnych 

i grup roboczych  z terenu Wielkopolski. Realizatorem superwizji finansowanej przez ROPS  

w Poznaniu była Fundacja PCPS - Poznańskie Centrum Profilaktyki Społecznej. W spotkaniach 

uczestniczyli pracownicy Ośrodków Interwencji Kryzysowej oraz  zespołu interdyscyplinarnego 

Gminy Jaraczewo. 

4. W 2020 r  dwóch  pracowników OIK-u uczestniczyło w licznych spotkaniach grup roboczych  

w Gminnych Zespołach Interdyscyplinarnych ds. Przemocy dot. wszczęcia procedur 

Niebieskich Kart. Spotkania odbywały się w Ośrodkach Pomocy Społecznej Gminy 

Jarocin(gdzie uruchomiono 148 Niebieskich kart), Jaraczewo (37 NK), Kotlin( 22 NK), Żerków 

(26 NK) na mocy porozumień zawartych między PCPR a Gminami  Żerków, Jaraczewo, Kotlin  

w roku 2011 i 2012, a Gminą Jarocin w 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 wyżej wymienionych  gmin powiatu jarocińskiego.  

 

 

3. Powiatowy Zespół do spraw  Orzekania o Niepełnosparwności  
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1) Ilość przyjętych wniosków w sprawie o ustalenie niepełnosprawności i stopnia 

niepełnosprawności przez Powiatowy Zespół w Jarocinie: 1903 (w tym 249 wniosków 

poniżej 16 roku życia). 

2) Ilość wydanych  orzeczeń :  1968 (w tym 285 orzeczeń poniżej 16 roku życia). 

3) Ilość wydanych  legitymacji osoby niepełnosprawnej: 281. 

4) Ilość zatrudnionych osób  na umowę o pracę w Powiatowym Zespole  w 2020r.   

 przewodniczący  zespołu  1etat 

 sekretarz  1 etat 

 referent (osoba zajmująca się  obsługą Elektronicznego Krajowego Monitoringu Osób 

Orzekanych o Niepełnosprawności) ½ etatu 

 pracownicy administracyjno - biurowi 1 etat 

 poza tym zawarto  13 umów cywilno - prawnych z członkami składów orzekających: 

 

W skład  Powiatowego Zespołu  w Jarocinie wchodzą : 

lekarze specjaliści : 

 internistów 

 ortopeda 

 neurolog 

 laryngolog 

 pediatra 

– chirurg 

oraz : 

-     4 pracowników socjalnych 

 3 doradców zawodowych 

 1 psycholog 

 1 pedagog 

 

Wydatki Powiatowego Zespołu w 2020 roku wynosiły z dotacji Wojewody Wielkopolskiego  

351 196,85 zł  oraz 8569,28 zł z budżetu samorządu. 

 RAPORT O STANIE MIENIA 

Grant na realizację wsparcia w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19 dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie. 

W ramach projektu „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce” 

pozyskane zostały środki w wys. 118.589,64 zł z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 

z budżetu państwa w ramach WRPO na lata 2014-2020. Środki wykorzystane zostały 

zgodnie z umową nr 371/2020 o powierzenie Grantu na realizację wsparcia w związku 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.  

Celem projektu „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy pomocy w Wielkopolsce” są 

działania związane z zapobieganiem/łagodzeniem skutków epidemii COVID-19 poprzez 

wsparcie podmiotów w obszarze pomocy i integracji społecznej oraz pieczy zastępczej  

w Wielkopolsce. 

Pozyskany grant zostanie przeznaczony na pokrycie wydatków związanych z: 
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 dodatkami do wynagrodzeń dla pracowników, 

 doposażeniem stanowisk pracy w środki ochrony indywidualnej, 

 zakupem sprzętu niezbędnego do zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania 

COVID-19. 

Wkład własny z budżetu Powiatu Jarocińskiego wynosi 13.176,65 zł. 

 

 

 

IV. WSPIERANIE OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWOŚCIAMI 

 

1. 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.  

 

2. „Pilotażowy Program Aktywny Samorząd” 

Efektem przystąpienia również w 2020r. przez PCPR do realizacji „Pilotażowego Programu 

Aktywny Samorząd” jest wydajniejsze kształtowanie modelu polityki społecznej wobec osób 

niepełnosprawnych, a jego działania uzupełniają plany ujęte w powiatowych strategiach 

rozwiązywania problemów społecznych i programach działań na rzecz osób niepełnosprawnych. 

Samorządy mają możliwość aktywniejszego włączenia się w działania na rzecz inkluzji społecznej 

osób niepełnosprawnych. Formy wsparcia przewidziane i opisane w programie adresowane są do 

uprawnionych osób fizycznych. Głównym celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie 

barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym 

i w dostępie do edukacji. 

 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 
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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 III dotyczył pomocy osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku 

żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi. 

o Program Aktywny Samorząd jest ważnym krokiem w kierunku wydajniejszego 

modelu polityki społecznej wobec osób niepełnosprawnych.  

o W 2020r. z dofinansowań w ramach Pilotażowego Programu „Aktywny Samorząd” 

skorzystało 286 osób:  

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

przeznaczono kwotę 275.191,06 zł,  (38 osób); 

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

237.273,45 zł.  (79 osób); 

- Moduł III dotyczył pomocy osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu 

lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi - przeznaczono 368.500,00 zł. 

(169 osób). 

3. Powiatowa Społeczna Rada Ds. Osób Niepełnosprawnych 

Zarządzeniem Nr 28/2017 Starosty Jarocińskiego z dnia 21 marca 2017 r. została po raz 

kolejny powołana na kadencję 2017 – 2021 Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób 

Niepełnosprawnych, która jest dla Powiatu najważniejszym organem opiniodawczym w sprawach 

społecznych. 

 

4. Warsztat Terapii Zajęciowej 

W roku 2020 Powiat Jarociński dofinansował kwotą 118.421,33 zł działalność Warsztatu 

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

uczestniczyło 52 uczestników, ponadto 11 osób oczekiwało na przyjęcie. W tym czasie Warsztat 

opuścił 1 uczestnik. Uczestnicy Warsztatu zaangażowani są w zajęcia 10 pracowni. Kadrę stanowi 

20 osób zatrudnionych na 14,13 etatu. 
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5. 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 DPS przebywa 117 mieszkańców, w tym 88 kobiet i 29 mężczyzn w przedziale wiekowym: 

 20-39 lat - 26 osób 

 40-65 lat - 54 osób 

 66-75 lat - 29 osób 

 powyżej 75 lat - 8 osób 

Średnia wieku mieszkańców to 55 lat, najmłodsza osoba ma 23 lata, najstarsza 94 lata. 

 Zatrudnienie 

W DPS zatrudniano w 2020r. 94 pracowników, 84 osoby świadczą pracę na 83,75 etatach, 

pozostałe przebywają na urlopach wychowawczych, świadczeniach rehabilitacyjnych i długich 

zwolnieniach lekarskich płaconych przez ZUS. 

 Inwestycje 

W 2020 roku zrealizowano inwestycje dotyczącą położenia okładziny winylowej w ciągach 

komunikacyjnych budynku mieszkalnego w części administracyjnej i w trzech pomieszczeniach 

dziennego pobytu naszego obiektu. W zakresie realizacji projektu z ROPS w Wielkopolsce 

przekształciliśmy dwanaście wolnych pomieszczeń mieszkalnych w izolatoria wyposażając je  

w meble, łóżka rehabilitacyjne w sieć intercomu i w TV. Pokoje te przygotowane są dla 

mieszkańców, którzy wymagają izolacji lub kwarantanny. 
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 Finanse 

Budżet zatwierdzony na 2020 rok po stronie wydatków wynosił 6.328.673 zł. Składał się  

z planowanych dochodów w wysokości 3.683.724 zł,dotacji Wojewody w wysokości 2.634.949 zł 

oraz dodatkowych środków w kwocie 10.000 zł od Powiatu z przeznaczeniem na utrzymanie Parku 

przy DPS w Kotlinie.  

Dom przeznaczony jest dla 123 pensjonariuszy, wg stanu na koniec 2020 r. Dom zamieszkiwało 

118 osób, w tym 57 osób na nowych zasadach, co stanowi 48,31% ogółu zamieszkujących. Budżet 

na 2020 r. zakładał wydatki na poziomie wydatków z 2019 roku. Jednak w ciągu roku został on 

skorygowany.  

Przyznany budżet na rok 2020 dla Domu Pomocy Społecznej określał środki finansowe będące  

w dyspozycji Domu, które w sposób bezpośredni kształtują poziom świadczonych usług. Przyjęty 

budżet na 2020 rok w działalności bieżącej wynosił 6.318.673 zł, natomiast po zmianach na koniec 

roku wynosił 6.865.866,82 zł, zrealizowany w wydatkach i zobowiązaniach na koniec roku w około 

100%. Plan dochodów przyjęty na 2020 rok wynosił 3.683.724 zł. W ciągu roku został podwyższony 

i na koniec roku wynosił 4.099.189,06 zł, a został wykonany w kwocie 4.103.254,89 zł, co stanowi 

100%. Dochody w ciągu roku zostały zwiększone – wykonane o kwotę 415.465,06 zł. Zwiększenie 

dochodów wynikało między innymi z: 

- wpłat z najmu i dzierżawy 1.000 zł, 

- wpływów z usług 365.751 zł, zwiększenie wynika ze zmiany kosztu utrzymania 

mieszkańca oraz zwiększenia średniej odpłatności mieszkańców na starych 

zasadach. Niemniej jednak miało to wpływ na przeliczenie, a tym samym 

zmniejszenie dotacji z urzędu Wojewódzkiego na jednego mieszkańca, 

- wpłat środków z lat ubiegłych w kwocie 3.996,00 zł, 

- wpłat odszkodowań w kwocie 26.869,06 zł, 

- wpłat darowizn pieniężnych na rzecz DPS w kwocie 15.900,00 zł, 

W roku 2020 zgodnie z planem przeprowadzono podwyżki wynagrodzeń  dla pracowników 

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

zasadniczej wyniósł około 3,5%.  

W marcu 2020 r. rozpoczął się trudny okres funkcjonowania Domu w czasie pandemii COVID-

19. W związku z tym znacznie zwiększyły się wydatki związane z zakupami dot. zapobiegania 

zarażeniu koronawirusem. W związku z powyższym DPS otrzymał dodatkowe środki 

z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na cele bieżące w kwocie 205.646,91zł (związane  

ze zwalczaniem, zapobieganiem i przeciwdziałaniem COVID-19).  

Ponadto realizowano 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). Całe 

zadanie opiewało na kwotę 129.999,81 zł, z czego: 

- dotacja z budżetu państwa w kwocie 68.197,90 zł tj. 52,46% 
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- środki własne Powiatu (dofinansowano) w kwocie 61.801,91 zł tj. 47,54%. 

Budżet zwiększono również o kwotę 20.442,61 zł przekazaną przez Pana S. Hadrzyńskiego z tytułu 

nakładów poniesionych przez DPS jako wydatki związane z usunięciem następstw awarii w okresie 

trwania gwarancji.  

Ponadto realizowano 2 Granty : 

Grant z z ROPS z udziałem środków unijnych w łącznej kwocie 703.896,09 zł, w ramach którego 

realizowano: 

a) zakup materiałów i wyposażenia dla DPS - przeznaczona kwota wynosiła  342.342,95zł. 

Przeznaczono ją na zup środków ochrony, masek, rękawic, bramek do mierzenia 

temperatury, defibrylatora, ssaka medycznego, ozonator, koncentratorów tlenu, pościeli 

jednorazowych, lodówki medycznej. Wyposażono również 12 pokoi z przeznaczeniem na 

izolatoria. Dzięki tym środkom udało się również wyposażyć pokoje, które wcześniej nie 

miały łóżek, stolików, szafek, krzeseł, pościeli i itp. 

b) wypłaty dodatków do wynagrodzeń dla pracowników, na które przeznaczono 361.553,14 

zł. 

Grant z Narodowego Funduszu Zdrowia, również z udziałem środków unijnych. Kwota projektu 

wynosiła 36.471,01 zł. Przeznaczony był tylko dla służb medycznych. Projektem objęto  

5 pielęgniarek i realizowano z niego wypłaty dodatków do wynagrodzeń w kwocie 32.997,96 zł 

oraz zakup środków ochrony indywidualnej w kwocie 3.473,05 zł. 

Dofinansowanie z Powiatu na utrzymanie Parku w kwocie 20.000,00 zł. 

Na koniec roku plan budżetu wynosił łącznie 7.626.233,92 zł. w podziale na: 

 Rozdział 85202 – 6.865.866,82 zł (Pomoc społeczna, domy pomocy społecznej) 

 Rozdział 85295 –  740.367,10 zł (Opieka społeczna, pozostała działalność)  

 Rozdział 90095 –  20.000,00 zł (Gospodarka komunalna, ochrona środowiska).  

Budżet został wykonany w 100%. 

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

rzeczowy w formie darowizn. Wpłaty darowizn pieniężnych w kwocie 15.900,00 zł. Przekazane 

darowizny rzeczowe o wartości około 227.000,00 zł, z czego darowiznę z przeznaczeniem na walkę 

z COVID-19 w kwocie 220.474,70 zł. 

 Działania związane z zagrożeniem epidemicznym COVID-19 

 Od marca 2020 roku podjęto działania mające na celu przeciwdziałanie chorobie COVID-19. 

Pierwszym działaniem, w momencie ogłoszenia zagrożenia epidemiologicznego w dniu 4.03.2020 

r. było wydanie zarządzenia dyrektora w zakresie bezpieczeństwa i zapobiegania 

rozprzestrzenianiu się choroby COVID-19, wprowadzające zakaz wychodzenia mieszkańców na 

zewnątrz poza teren DPS oraz zakaz odwiedzin przez osoby z zewnątrz. Niestety po konsultacji  

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


 

 

58 

Raport o stanie Powiatu Jarocińskiego za 2020 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 

 

z Sądem zarządzenie musiało zostać wycofane, jako że ograniczało wolność mieszkańców. 12 

marca 2020 r. Wojewoda Wielkopolski wydał polecenie czasowego ograniczenia działalności 

domów pomocy społecznej, poprzez: zakaz opuszczania terenu jednostki przez mieszkańców,  

za wyjątkiem sytuacji zdrowotnych wymagających konsultacji medycznych, zakaz odwiedzin oraz 

zakaz urlopowania mieszkańców. Pierwsze polecenie obowiązywało do dnia 25.03.2020 r. Kolejne 

zostały wydane 25.03.2020 r.; 10.04.2020 r.; 24.04.2020 r.; 8.05.2020 r. Dnia 22 maja 2020 r. 

Wojewoda wydał decyzję z mocą obowiązującą do 7.06.2020 r. umożliwiającą opuszczenie domów 

pomocy społecznej przez mieszkańców pod warunkiem zaopatrzenia w środki ochrony 

indywidualnej i przestrzegania zasad reżimu sanitarnego. Decyzję tę Wojewoda podtrzymał 

kolejnymi wydanymi poleceniami  05.06.2020 r.; 19.06.2020 r.; 03.07.2020 r.. Powrót do zakazu 

całkowitego opuszczania DPS nastąpił decyzją z dnia 12.10.2020 r. z mocą obowiązującą 

do odwołania. 

 DPS w trakcie trwania pandemii w 2020 r. wprowadził szereg procedur i zaleceń mających na 

celu zapobieganie zakażeniu oraz rozprzestrzenianiu się wirusa w przypadku jego wystąpienia. Już 

w kwietniu 2020 r.  zostały wprowadzone nowe procedury, m.in. procedura związana  

z profilaktyką zakażeń wirusem SARS-CoV-2; procedura dezynfekcji maseczek ochronnych, 

procedurę mycia i dezynfekcji pojazdów samochodowych będących na stanie DPS oraz 

zmodyfikowano i dostosowano do okresu pandemii istniejące procedury, m. in. procedurę 

dotyczącą postępowania z mieszkańcem podejrzanym o chorobę zakaźną, procedurę dot. 

postępowania w przypadku stwierdzenia choroby zakaźnej. 

 Od samego początku trwania pandemii podejmowano działania mające na celu ochronę 

podopiecznych. Niestety w tym czasie na rynku dostępność środków ochrony osobistej była bardzo 

ograniczona. Ceny na te produkty wzrosły kilkadziesiąt razy. W tym trudnym dla Domu czasie 

podjęto decyzję o szyciu maseczek bawełnianych. Pracownia terapeutyczna w marcu i kwietniu 

uszyła 650 sztuk. 

 Na spotkaniach Zespołu Terapeutyczno-Opiekuńczego omawiano bieżącą sytuację zdrowotną 

mieszkańców, zobowiązano mieszkańców oraz pracowników do bezwzględnego przestrzegania 

procedur i zasad reżimu sanitarnego. Z końcem marca ze względu na stanu zagrożenia 

epidemiologicznego zawieszono częściowo realizację planów wsparcia aby ograniczyć 

przemieszczanie się mieszkańców po obiekcie. Zmieniono formę zajęć terapeutycznych  

i rehabilitacyjnych. Plany wsparcia opracowywane były bez udziału mieszkańców, jednak każdy 

miał możliwość wglądu do nich, a spotkania personelu odbywały się za zachowaniem reżimu 

sanitarnego.  

 W maju 2020 r. przeprowadzono wymazy w kierunku wykrycia zakażenia SARS CoV-2 u ogółu 

mieszkańców i pracowników DPS. Wszyscy uzyskali wynik negatywny. 

W dniu 21 października 2020 roku u jednej mieszkanki stwierdzono wynik dodatni po pobraniu od 

niej wymazu na obecność wirusa SARS CoV-2.  Natychmiast podjęto działania zmierzające do 

wytypowania osób, które przez ostatnie dni miały kontaktz chorą.  Na skutek podjętych rozmów 

z Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu i PSSE w Jarocinie została wydana decyzja 

o przeprowadzeniu u wszystkich mieszkańców i pracowników badania na obecność wirusa. 
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W piątek 23 października 2020r. zostały pobrane wymazy. Dzień później otrzymano informację  

o 147 osobach zakażonych wirusem SARS CoV-2. Natychmiast zostały podjęte działania 

zmierzające do wyizolowania mieszkańców zakażonych od tych, którzy byli objęci kwarantanną 

i tych, którzy mieli wynik ujemny. Niestety duża grupa pracowników, u których stwierdzono wirusa 

musiała być objęta izolacją domową i nie mogła uczestniczyć w organizacji opieki nad 

mieszkańcami. Udało się utworzyć grupę 25 pracowników do opieki nad mieszkańcami, którzy 

mieli wynik ujemny. Grupa ta podjęła pracę w systemie pracy koszarowej, czyli przez dziewięć dni 

przebywała 24 godziny na dobę na terenie Domu, organizując opiekę dla mieszkańców w pełnym 

reżimie sanitarnym. Dzięki podjętym wcześniej działaniom DPS był wyposażony w niezbędny 

sprzęt i konieczne środki ochrony osobistej. Realizując przed okresem zarażenia projekt z ROPS  

w Poznaniu, dzięki pomocy Wojewody i ludzi dobrej woli pracownicy stanęli do walki o zdrowie  

i życie podopiecznych. Następna 35 osobowa grupa pracowników, która wyszła z izolacji, podjęło 

pracę w tym samym reżimie na kolejne dziewięć dni. Opieka nad mieszkańcami Domu w systemie 

koszarowym była wykonywana przez pracowników w okresie od 25 października do 12 listopada 

2020 roku.   

Ogółem do zakażenia wirusem SARS-CoV-2 doszło wśród 99 mieszkańców i 54 pracowników.  

Opieką byli objęci w miejscu zamieszkania wszyscy podopieczni i tylko w niezbędnych przypadkach 

wzywano Ratownictwo Medyczne. W okresie izolacji siedmioro mieszkańców trafiło do szpitali. 

Niestety cztery osoby zmarły, w tym 2 osobyz powodu zakażenia wirusem SARS-CoV-2. 

Wprowadzono dodatkowe procedury, m.in. procedurę postępowania z odpadami wytwarzanymi 

w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV 2, procedurę dotyczącą postępowania 

ze zwłokami mieszkańców Domu zmarłych w wyniku choroby COVID 19, procedurę noszenia 

odzieży ochrony indywidualnej.  

 30.11.2020 r. Sanepid wygasił ognisko zakażania w DPS-ie i nastąpił powrót do w miarę 

normalnych warunków funkcjonowania przy zachowaniu nadal pełnego reżimu sanitarnego.  

 Działalność kulturalna 

Życie kulturalne naszych mieszkańców w 2020 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: 

– 20.02.2020 – Integracyjne spotkanie z dziećmi autystycznymi w Szkole Podstawowej  

ul. Podmiejska 9a w Kaliszu 

– 03.03.2020 – Dzień Kobiet w DPS Pleszew. 

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

– 08.01. 2020 – Projekcja filmu na dużym ekranie pt. 'Dwóch papieży'. Cykliczne spotkania 

filmowe {stare kino} 

– 20.01.2020 – Wycieczka zwiedzanie szopek bożonarodzeniowych w Sanktuarium w Golinie 

i kościołach w Jarocinie. 
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– 21.02.2020 – Soptkanie z przedszkolakami z Woli Książencej, przedstawienie jasełek oraz 

pokazy Iluzjonisty  

– 24.01.2020 – Spotkanie z młodzieżą ze Szkoły Podstawowej z Magnuszewic recytacją 

wierszy oraz czytaniem bajek terapeutycznych przez panią z biblioteki pedagogicznej 

z Jarocina. 

– 03.02.2020 – Seans filmowy w kinie Projekt w Kotlinie 

– 12.02.2020 – Zabawa Walentynkowa z udziałem czterech zaprzyjaźnionych ośrodków DPS 

Pleszew, ŚDS Fabianów ŚDS Jarocin POW Góra 

– 23.02.2020 – Zabawa Podkoziołkowa  

– 08.03.2020 - Spotkanie z okazji Dnia Kobiet (w reżimie sanitarnym) 

– 08.05.2020 – Majówka Zabawa na świeżym powietrzu 

– 18.05.2020 – 100 lecie urodzin papieża Jana Pawła II (projekcja filmu dokumentalnego) 

– 26.05.2020 – Dzień Matki pioseneka dla mamy – koncert życzeń (w reżimie sanitarnym) 

– 17.06.2020 – Zmagania sportowe na świeżym powietrzu 

– 25.06.2020 – Grilowanie i zabawa na świeżym powietrzu 

– 15.07.2020 – Grilowanie 

– 17.08.2020 – Grilowanie, zabawa przy muzyce 

– 10.09.2020 – Pożegnanie lata na świeżym powietrzu 

– 17.09.2020 – Wyjazd do lasu na grzyby 

– 22.09.2020 – Łowienie ryb, piknik nad stawem 

– 24.12.2020 – Wigilia w reżimie sanitarnym. 

 RAPORT O STANIE MIENIA 

Grant na realizację wsparcia w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19 w ramach projektu „Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce” dla Domu 

Pomocy Społecznej im. Marii Kaczyńskiej w Kotlinie. 

Przyznane środki w wys. 702.175,48 zł wykorzystane zostały zgodnie z umową 164/2020  

o powierzenie Grantu na realizację wsparcia w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w ramach projektu „Domy Pomocy Społecznej 

bezpieczne w Wielkopolsce”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Działania 2.8 Rozwój usług społecznych 

świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 

2014-2020” zawartej pomiędzy Województwem Wielkopolskim (Grantodawca)  

a Powiatem Jarocińskim (Wnioskodawcą).  

Celem projektu są działania związane z zapobieganiem/łagodzeniem skutków epidemii 

COVID-19. Przewidywane w projekcie działania mają charakter doraźnej odpowiedzi na 

sytuację osób znajdujących się w stanie zagrożenia zdrowia i życia w warunkach 

rozprzestrzeniania się epidemii COVID-19 i zapobiegania jej negatywnym skutkom. 

Projekt obejmuje wydatki przeznaczone na: 

1. dodatki/dopłaty do wynagrodzeń dla personelu DPS, w tym fizjoterapeutów  

i rehabilitantów, 

2. organizację i finansowanie miejsc pobytu tymczasowego dla osób nowo 

kierowanych do DPS, jak i dla mieszkańców DPS/osób opuszczających szpitale, 
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3. zakup środków ochrony indywidualnej dla kadry DPS, 

4. zakup wyposażenia usprawniającego zapobieganie skutkom epidemii poprzez 

wczesne wykrywanie potencjalnie zakażonych osób dla DPS. 

 

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

Pomocy Społecznej im. Marii Kaczyńskiej w Kotlinie. 

Środki w wys. 36.471,01 zł wykorzystane zostały zgodnie z umową nr COVID.19.44.2020  

z dnia 29.10.2020 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 pomogą ograniczyć negatywne skutki wystąpienia epidemii COVID-19 

wśród pacjentów i pensjonariuszy oraz personelu Domów Pomocy Społecznej w Kotlinie. 

Projekt obejmuje wydatki przeznaczone na: 

- dodatki do wynagrodzeń pielęgniarek  

- na zakup środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji. 

Utrzymanie Klubu Senior + 

Środki w wys. 14.276,00 zł pozyskane zostały z budżetu państwa w ramach Programu 

Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 – Klub Senior + MODUŁ II na prowadzenie 

Ośrodka Wsparcia – „Klubu Senior+” w Jarocinie, 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 

 

1. Realizacja publicznego transportu zbiorowego w 2020 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. 

Powiat Jarociński w 2020 roku w dalszym ciągu zgodnie z ustawą o transporcie drogowym 

sprawuje nadzór nad transportem publicznym na terenie swojego powiatu. Dotyczy to Gminy 
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Jaraczewo i Gminy Żerków wydając zezwolenia na nowe, bądź aktualizowanie dotychczas już 

wydanych zezwoleń na wykonywanie krajowego drogowego przewozu osób. Gminy te zgodnie  

z ustawą o samorządzie gminnym w ramach swoich zadań własnych realizują lokalny transport 

zbiorowy. 

W 2020 roku Starosta Jarociński wyraził zgodę w 2 przypadkach na zmianę załącznika na 

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

Jaraczewo. 

Trzecia gmina powiatu jarocińskiego, czyli Gmina Kotlin ma porozumienie międzygminne  

z Miastem i Gminą Jarocin. 

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. 

 

2. 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 2020r. W kwocie 138 984,71zł. 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. 
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3. 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 

Kotlin – 60 km i Gminy Żerków – 102 km. 

              W roku 2020 Powiat Jarociński przebudował 1,4 km dróg powiatowych, wybudował 2 km 

chodników, 1,3 km ścieżek rowerowych, zakończył przebudowę jednego mostu oraz rozpoczął 

przebudowy 8,2 km dróg i 4,7 km ścieżek rowerowych. Opracowano także dwie dokumentacje 

projektowe na przebudowę dróg o długości 3,9 km. 

              Na inwestycje drogowe w 2020 r. Powiat Jarociński przeznaczył 12 003 773,38 zł,  

z czego 8 814 949,48 zł stanowiły środki zewnętrzne. W 2020 r. z wszystkie Gminy 

z terenu Powiatu Jarocińskiego udzieliły Powiatowi pomocy finansowej na realizację zadań 

drogowych. 

 

4. Inwestycje drogowe 

 

W roku 2020 realizowano następujące inwestycje drogowe: 

 „Przebudowa drogi powiatowej nr 4184P Zalesie – Osiek” 

Zakończono przygotowywanie dokumentacji na przebudowę odcinka drogi o długości 

3,600 km. Prace projektowe wykonał Ireneusz Ignaszak, Budownictwo Komunikacyjne 

Projekty Nadzory z Jarocina. 

Koszt sporządzenia projektu to 50 000,00 zł brutto. W roku 2019 poniesiono koszty 

 w wysokości 3 500,00 zł. W roku 2020 zapłacono pozostałą kwotę 46 500,00 zł.  

 

1. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4181P w zakresie budowy ścieżki rowerowej Jarocin – 

Wilkowyja – Żerków” (od Żerkowa do rzeki Lutynia). 

 W dniu 05.12.2019 r. roku rozpoczęto realizację etapu o długości 4,960 km  

(od Wilkowyi do rzeki Lutynia) przez Przedsiębiorstwo Budowlano – Handlowe MARZYŃSKI 

Sp. z o.o. z siedzibą w Jarocinie. Całkowity koszt budowy tego etapu wynosi 3 728 942,78 

zł brutto, w tym środki z: 

- budżetu państwa (Fundusz Dróg Samorządowych) – 1 443 710,99 zł (wydatkowane 

w roku 2020), 

- budżetu Gminy Żerków – 500 461,64 zł (w roku 2020), 

- budżetu Gminy Jarocin – 75 000,00 zł (w roku 2020). 

W roku 2020 wykonano odcinek o długości około 300 m w Wilkowyi oraz prowadzono 

prace budowlane na pozostałym odcinku o dł. 4,660 km w kierunku Żerkowa. Termin 
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zakończenia inwestycji, zgodnie z umową wyznaczono na  30.11.2021 r. W roku 2020 

wykonano i rozliczono prace za kwotę 2 150 574,49 zł. 

2. „Przebudowa obiektu mostowego w Cerekwicy” 

Wartość wykonanych robót wynosi 1 238 187,07 zł brutto, w tym środki z: 

- budżetu Gminy Jaraczewo w wysokości (178 000,00 zł w roku 2019 i 238 859,00 zł 

w roku 2020), 

- rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa w kwocie 353 743,00zł(w 2019 r.). 

W roku 2020 wykonano prace za kwotę 502 940,00 zł i zakończono realizację inwestycji. 

Wykonawcą była firma: „Mosty Kujawy Krzysztof Szymański” z siedzibą w miejscowości Smólnik  

a prace realizowano w okresie od 30.09.2019 r. do 14.04.2020 r. 

3. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4206P Rusko – Potarzyca – Golina” 

Wartość robót zgodnie z umową wynosi 8 689 356,80 zł brutto, w tym środki z: 

- budżetu państwa (Fundusz Dróg Samorządowych) – 5 136 056,40 zł 

Wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego S.A. Kalisz. Prace 

rozpoczęto 10.08.2020 r. Planowany termin zakończenia: 31.05.2021 r. Przebudowany 

zostanie odcinek drogi o długości 5,268 km. W roku 2020 wykonano i rozliczono prace  

za kwotę 6 000 000,00 zł. 

 

4. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3742P ul. Dworcowa w Mieszkowie” 

Wartość wykonanych robót wynosi 1 900 014,74 zł brutto, w tym środki z: 

- budżetu państwa z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 886 308,93 zł  

- budżetu Gminy Jarocin w wysokości 253 105,00 zł. 

Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego S.A. Kalisz. Prace 

realizowano w okresie od 19.11.2019 r. do 30.06.2020 r. Przebudowany został odcinek 

drogi o długości 1,058 km. 

 

5. „Przebudowa drogi powiatowej 4195P Hilarów – Wola Książęca” 

Wartość robót zgodnie z umową wynosi 3 479 229,01 zł brutto, w tym środki z: 

- Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 

2 221 579,00 zł 

- budżetu Gminy Jarocin 200 000,00 zł (100 000,00 w roku 2020 i 100 000,00 w roku 2021) 

- budżetu Gminy Kotlin 200 000,00 zł (100 000,00 w roku 2020 i 100 000,00  

w roku 2021). Wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego S.A. 

Kalisz. Prace rozpoczęto 18.03.2020 r. Planowany termin zakończenia: 30.06.2021 r. 

Przebudowany zostanie odcinek drogi o długości 2,878 km. 

W roku 2020 wykonano i rozliczono prace za kwotę 889 076,56 zł. 

 

6. „Bezpieczne przejścia dla pieszych w powiecie jarocińskim” 

Wykonano dokumentację na budowę 3 bezpiecznych przejść dla pieszych. 

Prace projektowe wykonał Ireneusz Ignaszak, Budownictwo Komunikacyjne Projekty 

Nadzory z Jarocina. 
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Koszt sporządzenia projektu to 3 690,00 zł brutto. 

 

7. „Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Kąty – Radlin polegająca na dobudowie 

chodników w pasie drogowym” 

Wykonano dokumentację projektową na budowę chodnika o długości 334 m. 

Prace projektowe wykonał Ireneusz Ignaszak, Budownictwo Komunikacyjne Projekty 

Nadzory z Jarocina. 

Koszt sporządzenia projektu to 11 070,00 zł brutto. 

 

8. „Przebudowa dróg powiatowych w Żółkowie, Jarocinie i Wojciechowie polegająca  

na dobudowie chodników w pasie drogowym. 

 Wartość wykonanych robót wynosi 429 476,35 zł brutto, w tym środki z: 

-  budżetu Gminy Żerków w wysokości 81 447,52 zł. 

Wykonawcą zadania było Brukarstwo Usługowe „WALD – BRUK” Waldemar Walczyk  

z Żółkowa. Prace realizowano w okresie od 10.09.2020 r. do 30.11.2020 r. Wybudowano 

chodniki o łącznej długości 904 m. 

 

 RAPORT O STANIE MIENIA 

Zakup sadzonek drzew miododajnych.  

Zakupiono 60 szt. sadzonek drzew miododajnych za kwotę 16 200,00 zł, z czego 

 14 580,00 zł pochodziło ze środków Województwa Wielkopolskiego. 

Drzewa nasadzono przy drodze powiatowej nr 3742 P na odcinku  Radlin – Stęgosz. 

VI. KULTURA ORAZ OCHRONA ZABYTKÓW  I OPIEKA NAD 

ZABYTKAMI 

 

 Powiat Jarociński w rok 2020 po raz kolejny podpisał umowę z Gmina Jarocin,  

na realizację zadań biblioteki powiatowej przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Jarocin. 

Dotacja w roku 2020 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 2020 roku na dofinansowanie imprez oraz działalności kulturalnej 

przeznaczył środki budżetowe w kwocie 11.083,50 zł. Dofinansowane zostało przekazane m.in. na:  

- V Jubileuszowy  Turniej Tańca „Wiosenne inspiracje” Kotlin 2020, 

- XXV Jubileuszowy Festiwal Solistów i Zespołów Akordeonowych Kotlin 2020, 

- Powiatowy Dzień Kobiet KGW w Antoninie, 

- Chór Mieszany im. K.T. Barwickiego w Jarocinie, 

- Światowy Dzień Inwalidy,  
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- paczki świąteczne na Boże Narodzenie dla dzieci z Domu Dziecka w Górze.  

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 21.353,57 zł. Dofinansowane zostało przekazane m.in. na 

: 

 zawody oraz turnieje w warcabach klasycznych, 

 Ogólnopolski Otwarty Bieg Zimowy im. Mariana Michalskiego, 

 zawody i imprezy wędkarskie PZW, 

 XV Otwarty Turniej Piłki Nożnej „Olimpia Cup 2019”, 

 turnieje i zawody strzeleckie KBS, 

 rajdy piesze oraz rowerowe,  

 IX Biegu Niepodległościowego pod patronatem Starosty Jarocińskiego oraz 

Przewodniczącego Rady Powiatu Jarocińskiego,   

 imprezy i wystawy organizowane przez Polski Związek Hodowców Gołebi Pocztowych  

w Jarocinie, 

 program Bezpieczny Powiat, 

 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.  

 

VIII. GEODEZJA, KARTOGRAFIA I KATASTER 

 

W 2020r. zostały wykonane prace geodezyjno – kartograficzne mające na celu uzupełnienie 

atrybutów budynków i dostosowanie do modelu pojęciowego z 2015 roku dla jednostek 

ewidencyjnych: Jaraczewo – miasto, Jaraczewo – obszar wiejski (14 obrębów) oraz Żerków – obszar 

wiejski.  

Finansowanie odbyło się z dotacji celowej na zadania z administracji rządowej 

z zakresu geodezji i kartografii. Koszt wykonanego zadania wynosił 123 061,50zł. 
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IX. GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI 

 

 Informacja o stanie mienia Powiatu Jarocińskiego  

 
 Na dzień 31 grudnia 2020r. własność Powiatu Jarocińskiego stanowiło mienie  

o powierzchni   341.3184 ha i wartości ewidencyjnej gruntów 25 306 018,12 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. 

Mienie o powierzchni  320.5350 ha i wartości ewidencyjnej 23 108 397,53 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 

- nieruchomość położona w Tarcach oznaczona na arkuszu mapy 3 jako działka nr 161/2 

w udziale wynoszącym 7182/69074 części co stanowi powierzchnię 0.0554 ha.  

Na  nieruchomości tej usytuowany jest budynek mieszkalny wielorodzinny Nr 7, w którym 

znajduje się 1 lokal mieszkalny o pow. 35,77 m 2 stanowiący własność Powiatu 

Jarocińskiego, lokal obciążony umową najmu, 

- nieruchomości  położone w Tarcach  oznaczone na arkuszu mapy 6 jako działki nrr 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  
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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 

użytkowanych 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 7 o pow. 46,95 

- 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 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 197.2266 ha i wartości 16 697 467,16 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. 
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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. 39,41 m2 usytuowane  w  przedmiotowym budynku  zostały 

obciążone umowami najmu, 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 2020-2022 z zakresu pomocy społecznej dotyczącej prowadzenia 

Ośrodka Wsparcia „Klubu Senior” w Jarocinie.   

 

 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, 

- 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 
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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, 342/9    i 342/3 o powierzchni 0,5907 ha znajdują się: 

budynek garażowy, budynek magazynowy  i 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 złożenia 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 rzecz Powiatu 

Jarocińskiego zostały nabyte nieruchomości zajęte pod drogi publiczne powiatowe. 

Są to nieruchomości położone w miejscowościach: Jarocin, Witaszyce, Antonin, 

Strzyżewko i Wola Książęca. 

Powierzchnia nabytych dróg wynosi 4.9768 ha o wartości  543 840,00  złotych. 

 

  

- Na podstawie uchwały Nr XIV/87/07 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 

25.09.2007r.w sprawie zaliczenia niektórych dróg na terenie gminy Jarocin do 

kategorii dróg powiatowych do zasobu Powiatu zostały nabyte nieruchomości 

położone w Radlinie i Kątach o łącznej powierzchni 1,3900 ha i wartości 37.852,25 

złotych. 

 

- Na podstawie uchwały Nr XXXI/214/05 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 

29.09.2005r. zostały zbyte na rzecz Gminy Jarocin nieruchomości położone  

w Jarocinie o łącznej powierzchni 0,0187 ha i wartości 4.675,00 złotych 

 

- Na mocy umowy sprzedaży z dnia 30.09.2020r. akt not. Rep A 2237/2020 Powiat 

Jarociński zbył na rzecz dotychczasowego najemcy lokal mieszkalny nr 8 o pow. 

64,77m2 i pow. 28,17 pom. przynależnych w budynku 20B położonym w Tarcach  

z udziałem w gruncie 9294/169428cz. w  działkach o nr 86/3 i 86/4 o pow. 0,0307 

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


 

 

71 

Raport o stanie Powiatu Jarocińskiego za 2020 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 

 

ha i wartości 1.850,30 złotych. Cena sprzedaży po zastosowaniu 70% bonifikaty 

wyniosła 27. 330,00 złotych. 

 

- Na mocy umowy sprzedaży z dnia 16.10.2020r. akt not. Rep A 2371/2020 Powiat 

Jarociński zbył na rzecz dotychczasowego najemcy lokal mieszkalny nr 5 o pow. 

36,36 m2 i pow. 30,76m2 pom. przynależnych w budynku 21 położonym w Tarcach 

z udziałem w gruncie 6712/83341cz. w  działce o nr 86/9 o pow. 0,0530 ha  

i wartości 1.717,00 złotych. Cena sprzedaży po zastosowaniu 70% bonifikaty 

wyniosła 21.510,00 złotych 

 

- Na mocy umów sprzedaży z dnia 06.11.2020r. akt not. Rep A 2562/2020 i z dnia 

23.11.2020r. akt not. Rep A 4825/2020 Powiat Jarociński zbył na rzecz 

dotychczasowych najemców lokale mieszkalne: nr 2 o pow. 57,50m2 w budynku 16 

położonym  w Tarcach z udziałem w gruncie 575/7966cz. w  działce o nr 86/9 i lokal 

nr 4 o pow. 52,80 m2 w budynku 16 położonym w Tarcach z udziałem w gruncie 

528/7966cz. o łącznej pow. 0,0811 ha . Wartość nieruchomości po zaistniałych 

zmianach wynosi 2.270,93 złotych i wynika z obliczenia wartości udziału 

1160/7966cz. w odniesieniu do wartości wyjściowej t.j. 15.595,03zł. 

Cena sprzedaży lokalu nr 2  po zastosowaniu 70% bonifikaty wyniosła 23.760,00 złotych. 

Cena lokalu nr 4 po zastosowaniu 70% bonifikaty wyniosła 22.860,00 złotych. 

 

- Na mocy umowy zamiany z dnia 16.12.2020r. akt notarialny Rep A 5321/2020 

Powiat Jarociński nabył od Skarbu Państwa działkę nr 342/14 o powierzchni 0,1500 

ha zabudowaną budynkiem garażowym murowanym jednokondygnacyjnym  

o powierzchni użytkowej 201m2 i wartości 233.000,00 złotych oraz Powiat 

Jarociński zbył na rzecz Skarbu Państwa niezabudowane działki 346/4, 342/11, 

342/15 i 342/18 o powierzchni ogólnej 0,3774 ha i wartości 49.102,00 złotych. 

(działka 342/11 powstała w wyniku podziału działki 342/10 na działki 342/11 

i 342/12; działka 342/18 powstała w wyniku podziału działki 342/12 na działki 

342/17 i 342/18 natomiast działka 342/15 powstała w wyniku podziału działki 

342/8 na działki 342/15 i 342/16.) 

 

Reasumując powyższe na dzień 31 grudnia 2020 r. własność powiatu stanowiło mienie  

o  powierzchni 341.3184 ha i wartości gruntów wynoszącej 25 306 018,12 zł. 

 

W trakcie gospodarowania majątkiem powiatu w 2020r. zaistniały niżej wymienione 

zmiany: 

zbyto: 
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- nieruchomości o pow. 0,0187 ha, o wartości 4.675,00zł. zajęte pod drogi publiczne  

i przekazane do Gminy Jarocin, 

- nieruchomość o pow. 0,3774 ha, o wartości 49.102,00 zł położoną przy ul. Zacisznej  

w wyniku zamiany ze Skarbem Państwa 

- udziały w nieruchomościach położonych w Tarcach powierzchni łącznej 0,1648 ha, 

 o wartości łącznej 15.916,40 zł. 

nabyto: 

- nieruchomości o pow. 6.3668 ha, o wartości 581.692.25 zł.- zajęte pod drogi publiczne 

powiatowe 

- zabudowaną nieruchomość o powierzchni 0,1500 ha, o wartości 233.000,00 zł. położoną 

przy ul. Zacisznej w wyniku zamiany ze Skarbem Państwa 

 

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.  

 

 RAPORT O STANIE MIENIA 

Zakup sprzętu pomiarowego, informatycznego i oprogramowania do zakładania  

i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony 

gruntów rolnych.  

W wyniku realizacji zadania zakupiono 10 szt.  komputerów stacjonarnych - sprzęt 

komputerowy wraz z oprogramowaniem. Z zakupionego sprzętu korzystają 

pracownicy z Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa 

Powiatowego w Jarocinie.  

Zadanie zrealizowane zostało ze środków Województwa Wielkopolskiego w kwocie 

29 261,70 zł zgodnie z umową nr 3/2020 z dnia 09.10.2020 r.  

 

 

X. ADMINISTRACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA 

 

1. 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: 
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 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 2020 r. łącznie przyjęto i załatwiono 988 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  - 634,   

 miasto i gmina Jaraczewo - 100, 

 miasto i gmina Żerków  - 168, 

 gmina Kotlin - 86. 

Ponadto w roku 2020 wydano 2 zezwolenia na realizację inwestycji drogowych, 

które dotyczyły budowy dróg na obszarze miasta i gminy Jarocin. 

 

2. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego  

 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Jarocinie jako organ I instancji publicznej 

administracji rządowej, wchodzący w skład zespolonej administracji powiatowej, działa pod 

rządami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane na terenie administrowanym przez 

Starostę Jarocińskiego. Wykonuje swoje zadania przy pomocy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru 

Budowlanego. Obecnie w Inspektoracie zatrudnionych jest 5 osób, 4 w pełnym wymiarze godzin  

i 1 na 1/4 etatu. 

 W ramach ustawowych obowiązków, w zakresie kompetencyjnym wynikającym  

z art. 83 Prawa budowlanego, wskutek wniesionych podań w 2020r. (liczba 524 szt.) oraz 

wskutek działań podejmowanych przez tut. Organ z urzędu, dokonano łącznie 158 

czynności kontrolnych na terenie powiatu jarocińskiego, w tym 31 kontroli 

obowiązkowych, 54 kontrole dotyczące stanu technicznego obiektów budowlanych oraz 

łącznie 73 kontrole budów, legalności robót budowlanych. Liczba tych kontroli w tym roku 

jest mniejsza niż w latach poprzednich z uwagi na panujące w kraju obostrzenia związane 

 z pandemią covid, które ograniczają czynności kontrolne m.in. w zakresie obowiązkowych 

kontroli obiektów budowlanych oddawanych do użytkowania. W następstwie dokonanych 
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kontroli wszczęto szereg postępowań administracyjnych, w toku których stwierdzono 

przypadki realizowania budowy i robót budowlanych bez wymaganego pozwolenia na 

budowę bądź bez zgłoszenia, czy w sposób niezgodny z przepisami, nadto stwierdzono zły 

stan techniczny wielu obiektów budowlanych. 

 W toku wszczętych postępowań wydano łącznie 186 postanowień i decyzji, w tym 

56 decyzji o udzieleniu pozwolenia na użytkowanie, a w związku ze stwierdzonymi 

przypadkami popełniania czynu zabronionego przepisami Prawa budowlanego skierowano 

5 wniosków do miejscowego organu ścigania. 

 Szczególną uwagę, z uwagi na troskę o najmniejszych mieszkańców powiatu,  

w 2020r.,  z zamiarem kontynuacji w roku 2021r., poświęcono również kwestią utrzymania 

obiektów małej architektury na placach zabaw. Kontrolą objęto 11 placów zabaw. Podjęto 

też we współpracy z Generalną Dyrekcją Dróg i Autostrad kwestię nielegalnie 

posadowionych przy drogach krajowych i zrealizowanych niezgodnie z przepisami tablic 

reklamowych – łącznie w latach 2019-2020 rozpatrzono 78 takich przypadków. Dokonano 

również kontroli budów pod kątem przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia. W tym względzie kontrolą objęto 18 budów, w 16 przypadkach nie stwierdzono 

nieprawidłowości, w 2 przypadkach, w których stwierdzono nieprawidłowości, nałożono 

mandaty karne. 

 Na wniosek inwestorów udzielono w 56 przypadkach pozwolenia na użytkowanie 

obiektów budowlanych, w tym 

• 4 budynków mieszkalnych jednorodzinnych 

• 14 budynków mieszkalnych wielorodzinnych 

• 38 budynków o innym przeznaczeniu niż mieszkalne; 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Jarocinie nie wniósł sprzeciwu  

do zawiadomienia o zakończeniu budowy łącznie: 

• 239 budynków mieszkalnych jednorodzinnych, 

• 27 budynków mieszkalnych wielorodzinnych, 

• 172 budynków o innym przeznaczeniu. 

Łącznie odnotowano 142 przypadki realizacji budowy jednorodzinnych budynków 

mieszkalnych   przez indywidualnych inwestorów i 320 mieszkań przeznaczonych przez 

inwestorów na sprzedaż lub wynajem. 

Do  tut. Inspektoratu wpłynęło 703 zawiadomień o terminie rozpoczęcia budowy, w tym 

robót 175 zawiadomień o terminie rozpoczęcia budowy budynków mieszkalnych 

jednorodzinnych indywidualnych oraz 250 mieszkań przeznaczonych na sprzedaż lub 

wynajem. 

 Za wykroczenia przeciwko przepisom ustawy - Prawo budowlane nałożono  

53 mandatów karnych na kwotę 12 100 zł, w jednym przypadku nałożono karę  

za nielegalne przystąpienie do użytkowania w kwocie 85 000 zł. 
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W 2020 roku priorytetowym zadaniem powiatowej administracji samorządowej 

było zapobieganie rozprzestrzeniania się wirusa Sars-Cov-2 oraz wspomaganie służb 

medycznych w walce z chorobą Covid-19. W początkowej fazie rozwoju epidemii 

rozdysponowano środki z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe, które przeznaczone 

były na zakup środków ochrony indywidualnej dla służb medycznych, straży pożarnej  

i policji. Doposażono służby w kombinezony ochronne, rękawiczki, gogle, przyłbice, maski, 

ochraniacze na buty oraz dozowniki na płyn dezynfekcyjny, które zakupiono za łączna 

kwotę 11 047,80 zł. W miesiącu lipcu 2020 roku zorganizowano na terenie powiatu 

mobilny punkt poboru wymazów drive-thru, w którym badano mieszkańców powiatu na 

obecność w organizmie wirusa Sars-Cov-2. W czasie funkcjonowania punkt w dniach 14 do 

17 lipca 2020 roku, przebadano około 800 osób. Na zorganizowanie i funkcjonowanie 

punktu, który obsługiwali żołnierze 12 Wielkopolskiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej 

poniesiono koszty w wysokości 7 149,26 zł. W grudniu 2020 roku w celu zapewnienia 

ciągłości funkcjonowania administracji samorządowej, by ustalić ilości osób, które 

przechorowały Sars-Cov-2 przebadano na obecność przeciwciał wszystkich pracowników 

starostwa powiatowego. Na powyższe badania przeznaczono kwotę 5 000,00 zł. 

 

 

XI. GOSPODARKA WODNA 

 

Rok 2020 był dziewiątym, 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). 

W 2020 roku powiat jarociński uzyskał dofinansowanie z zakresu ochrony 

środowiska i gospodarki wodnej, realizowanych przez samorządy terytorialne i jednostki 

im podległe z województwa wielkopolskiego w ramach programu retencjonowania 

i wykorzystywania wód opadowych z dachów obiektów użyteczności publicznej w celu 

nawadniania terenów zielonych pn. „Deszczówka”.  
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Na realizację zadania „Wykorzystanie wód opadowych z dachu Zespołu Szkół 

Ponadpodstawowych nr 1 w Jarocinie poprzez zamontowanie zbiornika magazynującego 

wodę” uzyskane dofinansowanie z samorządu województwa wielkopolskiego w kwocie 

blisko 46 tys. zł. Całkowita wartość zadania wyniosła blisko 85 tys. zł. 

Zadanie polegało na wykonaniu systemu podziemnego magazynowaniu wody opadowej  

z dachu ZSP nr 1 w Jarocinie. Zgromadzona woda deszczowa wykorzystywana będzie do 

nawadniania przyszkolnych terenów zielonych. Działanie to stanowić będzie znakomitą 

okazję także do edukowania uczniów ZSP nr 1 i 2 w Jarocinie o konieczności i zaletach 

retencjonowania wody. Ponadto, zgromadzona woda deszczowa będzie również 

wykorzystywana do zajęć praktycznych w prowadzonym przez szkołę technikum 

budowlanym. 

 

XII. OCHRONA ŚRODOWISKA I PRZYRODY 

 

W zakresie podniesienia świadomości ekologicznej, w roku 2020 w ramach przedsięwzięcia 

pn. „I Powiatowy Piknik Ekologiczny pt. „Z Ekologią na Ty”, realizowanego przy wsparciu środków 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu w kwocie 35.100 zł (ogólna wartość 

zadania 58.500 zł), organizowane były konkursy proekologiczne.  

Konkurs z wiedzy ekologicznej pt. „Oswajamy OZE”. 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, który ze względu na sytuację epidemiczną został 

przeprowadzony on-line, wyłonił laureatów konkursu. W ramach klasyfikacji przyznano miejsca I, II 

i III, pozostali uczestnicy testu finałowego otrzymali wyróżnienia.  

XXI edycja konkursu proekologicznego „Śmieciom – Stop!” przeprowadzona została pod hasłem 

„DLA LASU. DLA LUDZI. ŚMIECIOM-STOP!”. Konkurs skierowany był do dzieci i młodzieży szkół 

podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 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, promującej hasło konkursu. Podejmowana inicjatywa miała za zadanie 

promowanie działań informacyjno-edukacyjnych, m.in.: popularyzację ochrony lasu przed 

zanieczyszczeniem odpadami; popularyzacja prawidłowego i racjonalnego postępowania  

z odpadami na terenach leśnych, z uwzględnieniem sposobu ich zagospodarowania oraz 

ograniczania ich ilości. 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 łącznie 45 wyróżnień.  

Konkurs plastyczny pt. „Moje Eco Miasto za 20 lat”. Konkurs skierowany był do uczniów szkół 

podstawowych z klas od IV do VI funkcjonujących na terytorium powiatu jarocińskiego. Zgodnie  

z regulaminem, 5 osobowe grupy uczniów szkół podstawowych z klas od IV do VI, winny złożyć 
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wykonane przez siebie plastyczne prace konkursowe obrazujące miasto marzeń, w dowolnej 

technice. Prace musiały zawierać hasło motywujące do dbania o środowisko. Komisja konkursowa 

w ramach klasyfikacji przyznała miejsca I, II i III, dla 5 osobowych grup uczniów – autorów 

najlepszych prac. Pozostali uczestnicy otrzymali nagrody pocieszenia w formie gadżetów. 

Konkurs na najładniejszą piosenkę ekologiczną. Konkurs skierowany był do dzieci i młodzież  

ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu powiatu jarocińskiego. Pierwotnie 

planowano prezentację piosenek oraz rozstrzygnięcie konkursu podczas trwania I Powiatowego 

Pikniku Ekologicznego pt: „Z Ekologią na Ty”, który miał się odbyć na terenie Zespołu Szkół 

Ponadpodstawowych nr 1 w Jarocinie. Jednak ze względu na sytuacje epidemiczną celem 

rozstrzygnięcia konkursu powołano komisję. Komisja po zapoznaniu się z złożonymi przez 

uczestników nagraniami piosenek o treści ekologicznej na nośniku informatycznym, dokonała 

oceny nagrań pod względem treści związanej z ochroną środowiska oraz sposobu wykonania. 

W ramach klasyfikacji przyznano miejsca I, II i III oraz jedno wyróżnienie, dla wykonawców 

piosenek.  

Ponadto w ramach ww. przedsięwzięcia przeprowadzony został on-line quiz wiedzy ekologicznej, 

który można było rozwiązać na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Jarocinie.  

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 2020 r. przeprowadzono na terenie powiatu akcję „Sprzątanie świata”. 

27. ogólnopolska edycja akcji „Sprzątanie świata – Polska 2020” przebiegała w dniach 18-20 

września 2020 r. pod hasłem „Plastik? Rezygnuję. Redukuję. Segreguję.”. Na terytorium powiatu 

jarocińskiego kulminacja kampanii przypadła na dzień 18 września 2020 r. Najważniejszym 

przesłaniem ubiegłorocznej edycji było zaproszenie i zachęcenie przez głównych organizatorów 

akcji w Polsce do rezygnacji z plastiku tam, gdzie jest to możliwe; do jego redukcji z życia 

codziennego tam, gdzie są możliwe inne, bardziej ekologiczne rozwiązania i do prawidłowej, 

odpowiedzialnej segregacji plastiku w gospodarstwach domowych. Ubiegłoroczna Akcja 

niewątpliwie różniła się od poprzednich edycji z powodu pandemii; cel jednak pozostał ten sam - 

zadbać o nasz dom, naszą Ziemię. 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 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). 
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W roku 2020 o przyznanie przedmiotowych dotacji złożono 38 wniosków, w tym na 

usunięcie azbestu z budynków mieszkalnych 30. W wyniku weryfikacji wniosków oraz po 

przedłożonych rozliczeniach łącznie w 2020 r. przy wsparciu finansowym budżetu powiatu 

usunięto pokrycie azbestowe z 16 budynków mieszkalnych. 

Ponadto w ubiegłym roku, w ramach realizacji zadania pn. „Usunięcie i unieszkodliwienie 

wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu jarocińskiego w roku 2020”, przy 

wsparciu środków Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

w Poznaniu, odebrano i przetransportowano na uprawnione składowisko wyroby 

azbestowe z 97 nieruchomości.  

Podsumowując w roku 2020, przy wsparciu środków budżetu powiatu (w kwocie ponad 

71 tys. zł) oraz WFOŚiGW (kwota dofinansowania 49 tys. zł), usunięto z terenu powiatu 

jarocińskiego odpady azbestowe w łącznej ilości 247,692 ton.  

W ramach rewaloryzacji i utrzymania zabytkowych od kilku lat, w tym również  

w 2020 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 zakresie 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 2020 wykonano 

nasadzenia drzew – lipy drobnolistnej przy drodze powiatowej 3742P na odcinku Radlin – 

Stęgosz, w liczbie 60 szt. (na zakup sadzonek tych drzew pozyskano środki z samorządu 

wojewódzkiego) oraz przy drodze 4192P na odcinku Parzew – Sierszew w liczbie 120 szt. 

drzew miododajnych.      

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 2020 roku, w ramach których wykonywano 

również ścieżki rowerowe to: I i II etap przebudowy drogi powiatowych 4181P w zakresie 

budowy ścieżki rowerowej Jarocin-Wilkowyja-Żerków o długości 4,9 km, przebudowa 

drogi powiatowej 4195P Hilarów – Wola Książęca o długości 2,9 km, przebudowa drogi 

powiatowej nr 4206P Rusko – Potarzyca – Golina o długości 5,3 km oraz przebudowa drogi 

powiatowej nr 3742P ul. Dworcowa w Mieszkowie. 
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XIII.  ROLNICTWO, LEŚNICTWO I RYBACTWO    ŚRÓDLĄDOWE 

 

Funkcjonowanie samorządu powiatowego w zakresie rolnictwa wiążą się przede 

wszystkim z działaniami promocyjnymi.  

Do działań promocyjnych na rzecz rolnictwa i obszarów wiejskich można 

zaliczyć  „I Powiatowy  Festiwal Smaków i Rękodzieła”. Festiwal odbył się 23 sierpniu 2020 

r. na placu przykościelnym Golinie, podczas którego zaprezentowało się 11 Kół Gospodyń 

Wiejskich z terenu powiatu jarocińskiego. Zwiedzający mogli skosztować potraw 

przygotowanych przez koła gospodyń oraz wziąć udział w warsztatach pieczenia chleba. 

W trakcie festiwalu odbył się konkurs na najbardziej imponujące warzywo lub owoc. Koła 

Gospodyń Wiejskich wzięły udział w konkursie „Lokalny Smak Roku 2020”. Realizacja 

zadania została sfinansowana ze środków Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w ramach 

Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, w wys. 18.324,98 

zł oraz ze środków budżetu powiatu w wys. 2.398,46 zł. 

Inną z form promocji rolnictwa to wręczenie wyróżnienia „Za zasługi dla Powiatu 

Jarocińskiego” m.in. w kategorii rolnictwo, podczas zorganizowanej w roku 2020 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 2020, w związku z upływem ważności terminu dotychczasowego dokumentu, 

sporządzono nową inwentaryzacje stanu lasów dla rozdrobnionych lasów 

niepaństwowych, położonych na terenie powiatu. Należy zaznaczyć, że zgodnie  

z przepisami trwale zrównoważoną gospodarkę leśną w lasach niestanowiących własności 

Skarbu Państwa prowadzi się na podstawie uproszczonych planów urządzenia lasów, dla 

powierzchni rozdrobnionych do 10 ha w oparciu o inwentaryzację stanu lasów. 

Wskutek huraganowych wiatrów, które miały miejsce na terenie powiatu w roku 2017 

ogromnemu zniszczeniu uległ w szczególności drzewostan w lasach państwowych a także 

w lasach prywatnych. W związku z powyższym Starosta Jarociński po dokonanych 

oględzinach terenowych z przedstawicielami Nadleśnictw Jarocin i Piaski, wydał łącznie 26 

decyzji wyrażających zgodę na pozyskanie drewna w lasach niestanowiących własności 

Skarbu Państwa, przez wykonanie zrębu zupełnego drzewostanu, w związku  

z przypadkami losowymi zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 września 1991 r.  

o lasach, na łączną powierzchnię około 17 ha. Najwięcej zniszczeń zanotowano w lasach 

niepaństwowych na terenie gminy Jaraczewo (m. Bielejewo, Gola, Łobez, Panienka) oraz 

gminy Żerków (m. Chrzan, Gęczew, Lgów). Właściciele zniszczonych lasów mogą uzyskać 

pomoc ze środków funduszu leśnego, po uporządkowaniu zniszczonej powierzchni objętej 
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zrębami. W 2020 roku kolejni właściciele zgłosili zakończenie prac związanych  

z uporządkowaniem zniszczonych lasów oraz po przeprowadzonych oględzinach otrzymali 

ww. środki, które przekazywane są za pośrednictwem Starosty Jarocińskiego. 

 W ramach zadań związanych z rybactwem śródlądowym Starosta Jarociński wydaje 

karty wędkarskie, legitymacje członków Społecznej Straży Rybackiej oraz dokonuje 

rejestracji sprzętu pływającego.  

Zgodnie ze stanem na koniec roku 2020 Starosta Jarociński wydał 3386 kart wędkarski 

(w tym w 2020 r. 181 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 2020 r. liczyła 27 członków. 

W rejestrze sprzętu pływającego, służącego do amatorskiego połowu ryb, 

prowadzonego przez Starostę Jarocińskiego na dzień 31.07.2020 r. wpisano 368 jednostek 

pływających, w tym w roku 2020 zarejestrowano 17 szt. wydając stosowne zaświadczenia 

o rejestracji. 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 2020 dokonał 

rejestracji na nowych zasadach dwóch 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. 
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W Powiecie Jarocińskim działa Komisja Bezpieczeństwa i Porządku, która jest organem 

powołanym w celu realizacji zadań starosty w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, 

inspekcjami i strażami oraz zadań określonych w ustawach w zakresie porządku publicznego 

i bezpieczeństwa obywateli. 

Zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli realizują:  

 Komenda Powiatowa Policji w Jarocinie,  

 Komenda Powiatowa Państwowej  Straży Pożarnej,  

 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna  

 Powiatowy Inspektorat Weterynarii.  

 

1. Komenda Powiatowa 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) Zespoły Patrolowo-Interwencyjne I i II, 

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; 
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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 31.12.2020 r.: 

 114 etatów policyjnych, 114 stan ewidencyjny,   

 19 etatów cywilnych, 19 zatrudnionych pracowników. 

 Dane statystyczne 

Przestępstwa ogółem 

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Ilość 1144 1255 1187 1115 1054 936 812 855 955 875 815 

 

Wykrywalność przestępstw 

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Ilość 79,6% 82,4% 80% 80,7% 82,6% 80,3% 82% 85,1% 85,8% 84,49% 83,95% 

 

Zagrożenie przestępczością w gminach w 2020 r. 

Jarocin Jaraczewo Kotlin Żerków 

656 60 67 58 

 

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 

Ilość 373 300 295 223 196 173 191 177 

 

Wykrywalność przestępstw w 7 podstawowych kategoriach 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Ilość 58,31% 59,47% 60% 64,57% 64,68% 68,21% 66,32% 67,98% 
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Zagrożenie przestępczością w 7 podstawowych kategoriach w gminach w 2020 r. 

Jarocin Jaraczewo Kotlin Żerków 

141 13 20 11 

 

Zagrożenie przestępczością na terenie powiatu jarocińskiego w ramach przestępstw  

w 7 podstawowych kategoriach w 2020 r. : 

1) stwierdzono 89 kradzieży mienia, w tym na terenie Miasta i Gminy Jarocin – 73, Miasta 

i Gminy Jaraczewo – 5, Gminy Kotlin – 7, Miasta i Gminy Żerków – 4, osiągając wykrywalność 

na poziomie 62,22%; 

2) stwierdzono 35 kradzieży z włamaniem, w tym na terenie Miasta i Gminy Jarocin - 23, Miasta 

i Gminy Jaraczewo – 1, Gminy Kotlin – 6, Miasta i Gminy Żerków – 5, osiągając wykrywalność 

na poziomie 62,86%; 

3) stwierdzono 8 bójek i pobić, w tym na terenie Miasta i Gminy Jarocin - 6, Miasta i Gminy 

Jaraczewo – 1, Miasta i Gminy Żerków – 1, osiągając wykrywalność na poziomie 100%; 

4) stwierdzono 4 rozboje i wymuszenia na terenie Miasta i Gminy Jarocin, osiągając 

wykrywalność na poziomie 100%; 

5) stwierdzono 10 uszkodzeń ciała, w tym na terenie Miasta i Gminy Jarocin - 8, Miasta i Gminy 

Jaraczewo – 2, osiągając wykrywalność na poziomie 100%; 

6) stwierdzono 39 uszkodzeń mienia, w tym na terenie Miasta i Gminy Jarocin - 27, Miasta 

i Gminy Jaraczewo – 4, Gminy Kotlin – 7, Miasto i Gmina Żerków – 1, osiągając wykrywalność 

na poziomie 69,23%;  

7) stwierdzono 8 kradzieży z włamaniem samochodów, w tym na terenie Miasta i Gminy Jarocin 

– 6, Gminy Kotlin – 2, osiągając wykrywalność na poziomie 50%. 

 Zdarzenia drogowe ogółem 

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Ilość 560 619 594 619 562 633 732 699 675 690 583 

Wypadki drogowe 

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Ilość 43 42 38 38 39 36 30 31 38 46 29 

Kolizje drogowe 

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Ilość 518 619 557 581 523 597 702 668 637 644 554 

Ofiary śmiertelne w wypadkach drogowych 

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
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Ilość 9 8 7 7 6 7 4 6 9 8 5 

Zdarzenia drogowe w gminach w 2020 r. 

Jarocin Jaraczewo Kotlin Żerków 

434 47 52 48 

Zagrożenie na drogach w 2020 r. 

S11 K11 K12 K15 W443 powiatowe gminne inne 

10 50 59 31 17 189 195 32 

 

 Programy profilaktyczne 

W 2020 roku Komenda Powiatowa Policji w Jarocinie realizowała liczne programy 

profilaktyczne:  

1) Razem Bezpieczniej im. Wł. Stasiaka (rządowy program ograniczania przestępczości  

i aspołecznych zachowań, jest realizowany poprzez szereg spotkań z grupami społecznymi  

w celu promowania bezpieczeństwa w miejscach publicznych, bezpieczeństwa w ruchu 

drogowym - bezpieczne przejścia dla pieszych, przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz 

ochrona dzieci i młodzieży i edukację dla bezpieczeństwa);  

2) 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);  

3) 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);  

4) 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);  

5) Szkoda Ciebie na takie patoklimaty (kompania o charakterze edukacyjno-profilaktycznym  

pt. Narkotyki i dopalacze zabijają, która ma na celu zwiększenie świadomości młodych ludzi na 

temat zagrożeń związanych z zażywaniem narkotyków i dopalaczy); 
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6) 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); 

7) 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); 

8) Dwie strony sieci (program wojewódzki, skierowany do dzieci i młodzieży, rodziców, 

pedagogów mający na celu zwiększenie wiedzy na temat cyberzagrożeń); 

9) 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”); 

10) 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); 

11) Sam Sprawdź Promile (działania własne skierowane do kierowców pojazdów mechanicznych, 

podczas których rozdawane są jednorazowe alkotesty, ich celem uświadomienie  

o konsekwencjach prawnych kierowania pojazdem pod wpływem alkoholu). 

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: 

- 1600 zł na zakup programu PLAN 4.0 służący do sporządzania szkiców sytuacyjnych  

z miejsca zdarzenia. 

1) Przedsięwzięcia organizowane we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Jarocinie  

 

a) 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 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.  

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


 

 

86 

Raport o stanie Powiatu Jarocińskiego za 2020 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 

 

Ponadto policjanci przygotowują uczniów do turniejów oraz konkursów kierowanych do 

uczniów klas policyjnych, zarówno na szczeblach regionalnych jak i ogólnopolskim.  

b) 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. 

 

 

2. Komenda Powiatowa Państwowej  Straży Pożarnej 

 

 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 

wspierane są przez 46 jednostek OSP, z których 10 włączonych jest do Krajowego Systemu 

Ratowniczo-Gaśniczego.  

Na terenie powiatu jarocińskiego w 2020 roku nastąpił wzrost ogólnej ilości zdarzeń w stosunku do 

roku 2019 o ponad 76%. Jednostki ochrony przeciwpożarowej interweniowały w powiecie 

jarocińskim 1648 razy. Interwencie te związane były z 132 pożarami, 1488 miejscowymi 

zagrożeniami oraz 28 alarmami fałszywymi. Zauważalny wzrost ilości miejscowych zagrożeń  

w stosunku do roku 2019 spowodowany jest prowadzeniem działań związanych z obowiązującym 
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stanem zagrożenia epidemicznego w zakresie kontroli stanu namiotów pneumatycznych, 

stanowiących tymczasowe izby polowe przy Szpitalu Powiatowym w Jarocinie oraz dostarczaniem 

posiłków do osób przebywających na kwarantannie na terenie gminy Jarocin przez jednostki OSP. 

W roku 2020 szacunkowe straty spowodowane pożarami zamknęły się kwotą 1806,8 tys. zł. 

Natomiast wartość uratowanego mienia wyniosła 95734 tys. zł. Przeliczając wielkość strat 

pożarowych na jednego mieszkańca powiatu jarocińskiego otrzymujemy kwotę 25,31 złotych, 

natomiast biorąc pod uwagę wartość uratowanego mienia kwota ta wynosi już 1341,26 złotych,  

co wskazuje na prawie 50 - krotną przewagę kwotową na korzyść mienia uratowanego. 

Zastępy jednostek ochrony przeciwpożarowej wyjeżdżały 2354 razy, gdzie pojazdy Państwowej 

Straży Pożarnej dysponowane były 1306 razy, a 46 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych 1048 

razy. Na uwagę zasługuje fakt znacznego zaangażowania jednostek OSP z KSRG, gdyż na 1048 

wyjazdy do zdarzeń jednostek OSP, aż 706 razy wyjeżdżały pojazdy z 10 jednostek z KSRG. 

Pozostałe 36 jednostek OSP spoza KSRG wyjeżdżały do zdarzeń 342 razy. 

Ilości wywołań numerów alarmowych telefonu 998 odbieranych przez dyżurnych Stanowiska 

Kierowania Komendanta Powiatowego w 2020 roku. Europejski Numer Alarmowy 112 od dnia 

12.02.2013 obsługiwany jest przez operatorów Centrum Powiadamiania Ratunkowego  

w Poznaniu. Dyspozytorzy Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego w roku 2020 

odbierali 2025 dzwoniące telefony alarmowe spędzając ponad 47 godzin z słuchawką telefonu 

alarmowego przy uchu. 

Dyżurny Operacyjny Powiatu SKKP pełni służbę jednoosobowo. Na jego barkach spoczywa 

przyjmowanie zgłoszeń alarmowych o zagrożeniach oraz koordynowanie działaniami 

ratowniczymi. W nienaganny sposób musi monitorować wezwania na numery alarmowe  

i pomimo licznych, niejednokrotnie wprowadzających w błąd służby ratownicze, potrafi 

precyzyjnie wyłuskać prawdziwe wezwanie eliminując telefony żartownisiów. 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 wymogi i parametry. Średni wiek 

pojazdów jednostek OSP powiatu jarocińskiego wynosi 18 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 2020 na terenie 

Powiatu Jarocińskiego Państwowa Straż Pożarna uczestniczyła w 102 działaniach ratowniczych 

związanych z usuwaniem skutków wypadków komunikacyjnych. Jest to znacznie mniejsza ilość 

interwencji w stosunku do roku 2019. Nastąpił także wyraźny spadek osób poszkodowanych.  

W wyniku wypadków komunikacyjnych życie straciło 6 osób. 
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Łącznie w 2020 roku strażacy udzielali kwalifikowanej pierwszej pomocy 179 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 71 poszkodowanym wypełniając tyleż samo kart udzielonej pomocy medycznej. 

Jednostki spoza KSRG prowadziły działania z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy 11 razy. 

Natomiast strażacy Państwowej Straży Pożarnej udzielali pomocy medycznej 97 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. 

10 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.  

Analizując najczęściej występujące zdarzenia w roku 2020 o charakterze miejscowych zagrożeń 

jednostki ochrony przeciwpożarowej uczestniczyły w:  

a) 593 kontroli stanu namiotów pneumatycznych, stanowiących tymczasowe izby polowe 

przy Szpitalu Powiatowym w Jarocinie,  

b) 39 zdarzeniach związanych z pobraniem próbek do badań na obecność wirusa SARS-CoV-2,  

c) 178 oraz dostarczanie posiłków do osób przebywających na kwarantannie na terenie 

gminy Jarocin przez jednostki OSP,  

d) 15 dostarczenie środków ochrony indywidualnej dla mieszkańców,  

e) 4 informowanie mieszkańców o zagrożeniu z uwagi na wystąpienie koronawirusa SARS-

CoV-2 

f) 3 działania o charakterze pomocy w zakresie przemieszczania i relokacji łóżek 

pensjonariuszy DPS oraz rozładunek maseczek, rękawiczek, płynu do dezynfekcji 

dostarczanych do G/MOPS,  

g) 2 działania polegające na dezynfekcji oraz ozonowaniu pomieszczeń w celu likwidacji 

zagrożenia biologicznego i zapobieganiu rozprzestrzeniania koronawirusa SARS-CoV-2. 11 

 222 działaniach ratowniczych mających na celu usunięcie zagrożenia stwarzanego przez 

nietypowe zachowania zwierząt oraz agresywnie zachowujące się owady błonkoskrzydłe,  

102 działaniach ratowniczych związanych z usuwaniem skutków wypadków w komunikacji 

drogowej,  160 działaniach ratowniczych mających na celu usunięcie rozlanej substancji 

ropopochodnej z jezdni,  80 działaniach ratowniczych będących następstwem 

wystąpienia huraganów oraz silnych wiatrów,  17 działaniach ratowniczych w wyniku 

wystąpienia gwałtownych opadów atmosferycznych. 

Należy także dodać ogromne zaangażowanie i rolę funkcjonariuszy podczas dystrybucji środka 

dezynfekcyjnego, maseczek oraz przyłbic przeznaczonych dla żłobków, przedszkoli oraz szkół. 

Przedstawiona powyżej ilość zdarzeń oraz wiążąca się z tym faktem konieczność udziału 
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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. W roku 2020 Jednostki Ochrony 

Przeciwpożarowej na terenie powiatu jarocińskiego podjęły 834 działania w zakresie zapobieganiu 

rozprzestrzeniania koronawirusa SARS-CoV-212  

 Ćwiczenia na obiektach  

Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jarocinie przeprowadzili 

6 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 2020 nie organizowano ćwiczeń, manewrów oraz warsztatów doskonalących.  

 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 2020”. Odwołano również 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.  

 Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”  

W związku z podjęciem uchwały przez Prezydium ZG ZOSP RP z dnia 10 marca 2020 roku  

w sprawie podjęcia prewencyjnych działań ze względu na zagrożenie epidemiologiczne 

rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19, współorganizowane z Zarządami Gminnymi ZOSP 

RP eliminacje 4 konkursów gminnych oraz eliminacje powiatowe Turnieju Wiedzy Pożarniczej 

„Młodzież Zapobiega Pożarom” zostały odwołane.  

 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. 

Przy współpracy z Zarządami Gminnymi i Zarządem Powiatowym ZOSPRP w Jarocinie 

zorganizowano kursy z zakresu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy oraz szkolenia recertyfikacyjne 
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zakończone egzaminem dla strażaków OSP. W ramach współpracy z Zespołem Szkół 

Ponadpodstawowych nr 2 w Jarocinie funkcjonuje kolejny, dziewiąty już rocznik technikum 

mechanicznego z przysposobieniem pożarniczym. Uczniowie odbywają zajęcia 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 2020 był wzrost 

bezpieczeństwa strażaków oraz wprowadzenie działań profilaktycznych i rozwiązań 

organizacyjnych, mających na celu ograniczenie bezpośredniego narażenia ratowników na czynniki 

rakotwórcze. 

Wprowadzono także rozwiązania organizacyjne mające na celu właściwą asekurację strażaków 

prowadzących działania ratowniczo – gaśniczych 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 2020 dokonano 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 2020 r. zatrudnionych było 46 funkcjonariuszy (37 w systemie zmianowym,  

9 w systemie codziennym) oraz 2 pracowników korpusu służby cywilnej. 

 Sprzęt i wyposarzenie 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  
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i Gminy Jaraczewo, Urzędu Miasta i Gminy Żerków, Nadleśnictwa Jarocin, Nadleśnictwa Piaski, 

Nadleśnictwa Taczanów oraz firm Oxylion dokonano remontu obiektów Komendy oraz pozyskano 

następujący sprzęt i wyposażenie :  remont Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego 

oraz malowanie klatek schodowych 

 pokrycie dachu budynku warsztatowego papą termozgrzewalną 

 przygotowanie pomieszczenia do zamontowania profesjonalnej pralnico wirówki 

 zakup 21 kompletów ubrań specjalnych 

 zakup dwóch namiotów pneumatyczno – ratowniczych 

 zakup dwóch kompletów suchych skafandrów do pracy w wodzie 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Jarocinie zakupiła również: - 15 sztuk 

hełmów Gallet F1XF, - detektor czterogazowy GasAlertMicroClip XL, - sprężarkę powietrzną, - 

drobny sprzęt i wyposażenie niezbędne do wykonywania obowiązków służbowych. Komenda 

Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Jarocinie w roku 2020 wzbogaciła się o nowy lekki 

samochód kwatermistrzowski z windą samozaładowczą. 

Zakup samochodu możliwy był dzięki wsparciu finansowemu przez Gminę Jarocin oraz Gminę 

Żerków. Samochód SLKw FORD z windą wykorzystywany będzie w celu dostarczania niezbędnego 

sprzętu i zaopatrzenia dla strażaków działających w miejscu występowania zagrożenia. 

Rok 2020 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, Starostwu Powiatowemu 

w Jarocinie oraz ludziom dobrej woli (darczyńcom) Komenda Powiatowa w Jarocinie pozyskała 

między innymi: - ozonator, - opryskiwacz spalinowy,- dyspensery do środka dezynfekującego, - 

maseczki ochronne FFP3, - ubrania ochronne, - przyłbice, - środki do dezynfekcji, oraz inny drobny 

sprzęt i wyposażenie osobiste chroniące ratowników w trakcie prowadzonych działań związanych  

z występowaniem wirusa COVID 19. W 2020r. Jednostki OSP włączone do Krajowego Systemu 

Ratowniczo Gaśniczego z terenu Powiatu z budżetu państwa otrzymały środki finansowe  

w wysokości 78 050,00 zł. 

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 2020 to także środki przyznane dla 

jednostek OSP w ramach dotacji pochodzącej z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, 

które opiewały na kwotę 70 335,00 zł. 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 2020 trzy Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu w ramach 

dodatkowej puli w ramach przygotowania jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań 

ratowniczo-gaśniczych pozyskały hełmy, ubrania specjalne oraz obuwie specjalne gumowe.  
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24 czerwca 2020 roku Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej przekazała dla jednostki 

OSP Żerków podnośnik hydrauliczny SH-21 marki Volvo. Minister w asyście Zastępcy 

Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego, Starosty Jarocińskiego, Burmistrza Miasta  

i Gminy Żerków oraz Komendanta Powiatowego przekazali dokumentację wraz z kluczykami do 

pojazdu ratowniczego na ręce Naczelnika oraz kierowcy Ochotniczej Straży Pożarnej w Żerkowie. 

 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 2020 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 

wniosekzgłoszenie oraz w przypadku wystąpienia innych istotnych okoliczności, np. miejsca 

gospodarowania odpadami. W ubiegłym roku przeprowadzono łącznie 62 czynności kontrolne  

z zakresu przestrzegania przepisów o ochronie przeciwpożarowej, z czego 58 czynności kontrolno-

rozpoznawczych zakończonych protokołami oraz 4 wizje lokalne i lustracje zakończone notatkami 

służbowymi. Skontrolowano 79 obiektów. Ujawniono 103 nieprawidłowości. Wszczęto 

postępowania administracyjne, w których wydano 15 decyzji administracyjnych, 10 postanowień, 

2 upomnienia. W jednym przypadku wszczęto postępowanie egzekucyjne, w ramach którego 

nałożono dotychczas 2 grzywny w celu przymuszenia na łączną kwotę 10.000 zł. Wydano 11 opinii 

w zakresie warunków ochrony przeciwpożarowej. Przeprowadzono 2 analizy dokumentacji planów 

zagospodarowania przestrzennego. Rozpatrzono 4 operaty przeciwpożarowe opracowane dla 

miejsc związanych z wytwarzaniem, przetwarzaniem lub magazynowaniem odpadów. Dużą uwagę 

poświęcono czynnościom odbiorowym nowych obiektów - przeprowadzono 19 kontroli,  

w 9 przypadkach zgłoszono sprzeciw, uwagi lub zastrzeżenia (47%). W jednym przypadku 

zawiadomiono Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP o zastrzeżeniach do rozwiązań 

zawartych w projekcie budowlanym uzgodnionym pod względem zgodności z wymaganiami 

ochrony przeciwpożarowej przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych. 

Postępowanie zakończyło się udzieleniem rzeczoznawcy pisemnego upomnienia. Do najbardziej 

charakterystycznych nowych obiektów zaliczyć można m. in. budowę kolejnych mieszkań 

czynszowych przy ul. Siedlemińskiej, rozbudowę budynku Urzędu Gminy Kotlin, budowę krytego 

lodowiska w Jarocinie. 

Analizując czynności kontrolno-rozpoznawcze przeprowadzone w 2020 roku i porównując  

je z rokiem poprzednim nastąpił znaczący spadek ogólnej ilości przeprowadzonych czynności 

kontrolnych oraz prowadzonych postępowań. Działania zostały ograniczone lub uniemożliwione na 

skutek wprowadzenia na terytorium Polski stanu epidemii. Niemniej jednak działania 

ukierunkowano na efektywność nadzoru nad przestrzeganiem przepisów, czego dowodem są 

decyzje, upomnienia i postępowanie egzekucyjne. 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 
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kontrolnym w celu zapobiegania zagrożeniom pożarowym, a tym samym poprawienia stanu 

bezpieczeństwa na terenie powiatu. 34 W roku 2020 na terenie powiatu zanotowano łącznie 132 

pożary, czyli aż o 66 mniej niż w rekordowym roku 2019 (spadek o 33%). Jednocześnie średnia  

z ostatnich 10 lat wynosi 142 pożary/ rok. 

Analizując dane dotyczące ilości pożarów po dwóch latach charakteryzujących się bardzo wysoką 

palnością zauważamy bardzo duży spadek ogólnej ilości pożarów, która jednocześnie jest poniżej 

średniej wieloletniej. Jednocześnie można zauważyć bardzo zbliżone proporcje ilości pożarów 

małych i średnich. Wystąpił jeden pożar duży, co istotne nie odnotowano pożarów bardzo dużych. 

35 Ponad 96% 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 

Biorąc pod uwagę miejsce powstawania pożarów – rodzaj obiektu w roku 2020 największą ilość 

pożarów, mimo dużego spadku, zanotowano w grupie „obiekty mieszkalne” czyli przede wszystkim 

budynki mieszkalne jedno- i wielorodzinne. Największy spadek (-33) zanotowano  

w grupie „inne” czyli m. in. śmietniki wolnostojące, garaże, obiekty przyrody, trawy i trawniki na 

terenach nierolniczych i poboczach dróg. W pozostałych rodzajach obiektów ilości powstałych  

36 pożarów są zbliżone. Warto jednak zwrócić uwagę na małe ilości pożarów w obiektach 

użyteczności publicznej, produkcyjnych i magazynowych 

Analizując przyczyny powstania pożarów, podobnie jak w latach ubiegłych, najczęściej 

przyjmowaną przypuszczalną przyczyną była „nieostrożność osób dorosłych przy posługiwaniu się 

ogniem otwartym w tym papierosy, zapałki”, która stanowiła przyczynę 33% wszystkich pożarów. 

Nieostrożność osób dorosłych łącznie była przyczyną 37% pożarów. Kolejne stopnie „podium” 

zajęły „wady urządzeń ogrzewczych na paliwo stałe” oraz „wady urządzeń i instalacji elektrycznych 

/bez urządzeń ogrzewczych/”, które stanowiły przyczynę odpowiednio 23% i 14% 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 2020 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 praktycznie nie 

było możliwości prowadzenia działań profilaktycznych „w terenie” jak również wstrzymano do 

odwołania wizyty grup w strażnicy. W ubiegłym roku przeprowadziliśmy łącznie jedynie  

7 pogadanek i spotkań, w których uczestniczyło 241 osób. W ramach funkcji oficera prasowego na 

bieżąco prowadzono współpracę ze środkami masowego przekazu. W promocji bezpieczeństwa  
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i relacjonowaniu działań ratowniczych uczestniczyły przede wszystkim lokalne media: Gazeta 

Jarocińska, portal jarocinska.pl oraz Radio ELKA. 

 Działalność kwatermistrzowsko-techniczna  

Działalność kwatermistrzowska 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 

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. 

Średni wiek użytkowanych przez Komendę pojazdów to 8 lat. 

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 Zarządzenia nr 1 Komendanta Głównego PSP z dnia 24.01.2020 r.  

i rozkazu Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP z dnia 07.09.2020 r. Przeglądy 

techniczne realizowane są w JRG jak i w jednostkach OSP z KSRG. 39 Na ocenę końcową  

z przeglądów w KPPSP składają się: o sprawność techniczna, utrzymanie i konserwacja pojazdów,  

o sprawność techniczna, utrzymanie i konserwacja sprzętu pływającego, silnikowego  

i innego sprzętu pożarniczego o sprzęt ochrony dróg oddechowych, o 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), o stan 

dokumentacji eksploatacyjnej, o wiadomości kierowców. Ogólna ocena z przeglądów technicznych 

w KP PSP wyniosła: 5,75 (w roku 2019–5,81) Przeglądy techniczne w jednostkach OSP w KSRG  

w 2020 roku zostały odwołane z uwagi na stan epidemiologiczny. 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 2020 

pojazdy PSP z terenu powiatu przejechały 25626 km. W porównaniu do roku 2019 nastąpił spadek 

przebiegu kilometrów o 8020 km i tak: - w pojazdach operacyjnych spadek o 1540 km -  

w pojazdach ratowniczo-gaśniczych spadek o 1189 km - w pojazdach innych ratowniczych spadek 

o 5439 km - w pojazdach do przewozu osób spadek o 2952 km - w pojazdach zaopatrzeniowych 

wzrost o 3100 km Wzrost przebiegu kilometrów w grupie pojazdów zaopatrzeniowych nastąpił ze 

względu na wyjazdy do działań związanych z sprawdzaniem konstrukcji namiotów będących na 

wyposażeniu Szpitala Powiatowego.  
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 Działalność kadrowo-organizacyjna 

Zmiany kadrowe w zatrudnieniu w 2020 r. Zatrudnieni:  w 2020 roku w szeregi KP PSP  

w Jarocinie wstąpiło 2 kandydatów do służby wyłonionych podczas naboru,  2 funkcjonariuszy 

przeniesionych z innych Komend, W 2020 roku z okazji Dnia Strażaka oraz w związku  

z nawiązaniem stosunku służbowego funkcjonariusze otrzymali: a) awanse na wyższe stopnie:   

w korpusie oficerów – 3 funkcjonariuszy  w korpusie aspirantów – 5 funkcjonariuszy   

w korpusie podoficerów – 9 funkcjonariuszy  w korpusie szeregowych – 3 funkcjonariuszy  

b) odznaczenia:  Srebrna odznaka „Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej” - 2 funkcjonariuszy, 

 Brązowa odznaka „Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej” - 1 funkcjonariusz, c) nagrody:  

Komendanta Wojewódzkiego za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych – 9 

funkcjonariuszy,  Komendanta Głównego za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych – 1 

funkcjonariusz, Szkolenie w PSP W 2020 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 – 1 osoba,  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 2020 odnotowano jeden wypadek w służbie co stanowi wzrost o 1 w stosunku do roku 

2019. Obowiązki służby BHP prowadził Starszy technik sztabowy. Powierzone zadania  

z zakresu bhp zostały wykonane w pełnym zakresie i wymiarze stosownie do zaleceń  

i wymogów.  

 Najważniejsze osiągnięcia komendy w 2020 roku  

Przedstawiona analiza zawiera zarówno skalę zagrożeń występujących w powiecie, jak również 

działania i przedsięwzięcia związane z koniecznością walki z nimi. Do oczywistych osiągnięć naszej 

Komedy zaliczyć można pełną skuteczność monitoringu występujących zagrożeń oraz 

prowadzonych w związku z tym działań ratowniczych. Jak zawsze w akcjach ratowniczych 

staraliśmy się być postrzegani jako służba, której działania są prowadzone profesjonalnie, szybko  

i w pełni udane. W tej dziedzinie ratowniczej niewątpliwą pomoc w działaniach wykazali 

członkowie Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu naszego powiatu. Nakreślony plan na rok 2020 

staraliśmy się wykonać jak najlepiej oraz sukcesywnie wdrażać w życie w oparciu o wszelkie 

zadania określone w ustawie o ochronie przeciwpożarowej i ustawie o państwowej straży 

pożarnej. Wprowadzony od kilku lat w komendzie program oszczędnościowy, pozwolił sprostać 

wszelkim potrzebom finansowym, który zobowiązywał wszystkich pracowników do racjonalnego  

i oszczędnego gospodarowania materiałami oraz środkami finansowymi. Realizacja tego programu 

przez każdego z funkcjonariuszy i pracowników cywilnych pozwala na prawidłową realizację 

przydzielonego budżetu nie generując tym samym żadnych zobowiązań. Prawidłowość przyjętych 

założeń w zakresie poprawy stanu technicznego pojazdów i sprzętu silnikowego wykazuje coroczny 

przegląd okresowy. Całoroczna i ciągłą dbałość i staranna konserwacja w następstwie potwierdza 
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wysoką ocenę przeglądową. Funkcjonujące w komendzie Przygarażowe Stanowisko Obsługowo – 

Naprawcze, wykonuje naprawy oraz konserwacje pojazdów i sprzętu silnikowego nie wydatkując 

tym samym środków w firmach zewnętrznych. Również w obiektach i na terenie strażnicy zostały 

wykonane prace remontowo – konserwujące w roku 2020. Większość tych prac została wykonana 

we własnym zakresie przez strażaków, zakupiono tylko niezbędne materiały i części. W związku  

z tym udało się wygenerować spore oszczędności. W ramach własnych środków finansowych, 

Starostwa Powiatowego w Jarocinie, KW PSP w Poznaniu, WFOSiGW w Poznaniu, Samorządów  

z Jarocina, Nadleśnictwa Jarocin oraz dotacji z budżetu państwa w roku 2020 zakupiono  

i pozyskano niezbędne pojazdy oraz sprzęt ratowniczogaśniczy.  

 

3. Państwowa Inspekcja Sanitarna 

 

Głównym celem działalności Państwowej Inspekcji Sanitarnej na terenie powiatu 

jarocińskiego w 2020 r. było promowanie zdrowego stylu życia, nadzór nad bezpieczeństwem 

żywności i żywienia oraz bezpieczeństwem zdrowotnym wody, przeciwdziałanie zagrożeniom 

stwarzanym przez nowe narkotyki i prekursory narkotyków, zapobieganie 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. Powyższy cel realizowany był w oparciu o regulacje prawne, w szczególności  

o ustawę z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2019 poz. 59,  

z późn. zm.).  

W 2020 r. odnotowano 2413 zachorowań na choroby zakaźne. Uwzględniając podział  na 

gminy w powiecie jarocińskim, największą liczbę zachorowań zarejestrowano w gminie Jarocin – 

1643 (wsp. zap. 2297,68). Z kolei w gminie Żerków odnotowano 253 przypadki zachorowań (wsp. 

zap. 353,81), w gminie Jaraczewo – 169 (wsp. zap. 236,34), a w gminie Kotlin  348 przypadki (wsp. 

zap. 486,67). 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 4 kontrole sanitarne 

w obiektach służby zdrowia, 678 kontroli związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 oraz 2313 

dochodzeń epidemiologicznych, w tym 2168 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 lub 

stałymi przeciwwskazaniami lekarskimi. Jednocześnie, coraz większa liczba osób uchylających się 
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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 roku 2020 epidemii SARS - 

CoV - 2, która spowodowała dość istotne zakłócenia organizacyjne. 

Ponadto w 2020 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jarocinie prowadził  

34 postępowania administracyjno-egzekucyjne przeciwko osobom uchylającym się od wykonania 

obowiązku szczepień ochronnych, skierowanych wnioskami o wszczęcie egzekucji do Wojewody 

Wielkopolskiego w 2019 roku. 

 W 2020 r. odnotowano 1 niepożądany odczyn poszczepienny (NOP) o charakterze 

łagodnym, który wystąpił po szczepieniu przeciwko odrze, śwince i różyczce oraz Streptococcus 

pneumoniae.  

  Ogólny stan zaszczepienia w powiecie jarocińskim kształtował się na poziomie 90,0-100%. 

 Próby wody 

Mieszkańcy powiatu jarocińskiego w 2020 r. zaopatrywani byli przez  

17 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: 

- 14 wodociągów o produkcji wody od 100-1000 m³/d: 

wodociąg Góra, Nosków, Rusko, Kurcew, Magnuszewice, Wyszki, Wola Książęca, 

Kamień, Komorze, Lubinia Mała, Raszewy, Stęgosz, Pawłowice, Podlesie.  

Wodociąg Kotlin SKR w 2020 roku został wyłączony z eksploatacji ze względu na 

modernizacje ujęcia i studni. Mieszkańcy korzystali z wody z wodociągu Wola Książęca 

i wodociągu Magnuszewice. 
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 1 wodociąg został zakwalifikowany do grupy - inne podmioty zaopatrujące  

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 71507 mieszkańców 

powiatu jarocińskiego. Ogółem pobrano do badań 123 próby wody (w ramach 

monitoringu kontrolnego – 97 próby, w ramach monitoringu przeglądowego – 21 prób 

oraz  w ramach nadzoru – 5 prób).  W 2020 r. nie stwierdzono przekroczenia  

w pobranych próbkach wody do badań.  

Tab. Nr 1 Tabela podsumowujące  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 

odpowiadającyc

h wymaganiom 

nie 

odpowiadająca 

wymaganiom 
odpowiadająca 

wymaganiom 

nie 

odpowia

-

dających 
razem razem 

100-1000 15 89 0 15 0 0 26357 0 

1000-10000 1 29 0 1 0 0 45150 0 

Inne 

podmioty 

zaopatrujące 

 w wodę 

1 5 0 1 0 0 

Woda tylko 

doprowadzona 

jest na teren 

zakładu ZPOW 

Kotlin 

0 

Razem 17 123 0 17 0 0 71507 0 

 

Z wody wyprodukowanej przez wodociągi korzystało łącznie 71507 osób. 

W 2020 r. Państwowa Inspekcja Sanitarna prowadziła badania wody w nieckach 

basenowych. Na terenie powiatu jarocińskiego działają dwa baseny kąpielowe w Jarocini  

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.  

Basen kryty AQUAPARK w Jarocinie od 12.03. do 10.06.2020 r. i od 12.10. do 05.11.2020 r. 

był nieczynny. Przeprowadzono 5 kontroli poborowych powyższych obiektów, pobrano do 

badania 30 prób wody (w kierunku zanieczyszczeń bakteriologicznych – 27,  
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fizykochemicznych – 15). Wyniki badań były niekwestionowane zgodne  

z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim 

powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015 r., poz. 2016). 

 Kontrole sanitarne 

Stan sanitarny obiektów użyteczności publicznej ulega systematycznej poprawie, 

dotyczy to przede wszystkim zakładów fryzjerskich, kosmetycznych i odnowy biologicznej. 

Pod nadzorem w 2020 r. były 148 obiekty należące do tej grupy. Przeprowadzono 15 

kontroli, które nie wykazały uchybień sanitarno-technicznych, m. in. w zakresie: 

zaopatrzenia w środki dezynfekcyjne i myjące, zaopatrzenia w bieliznę czystą oraz 

postępowania z bielizną brudną. Zły stan sanitarny stwierdzono w 1 obiekcie  

w zakładzie fryzjerskim (w pomieszczeniu obsługi klienta zużyte ręczniki jednorazowego  

i wielokrotnego użytku w  przypadkowych miejscach, brak segregacji w szufladach oraz 

pod szafkami kurz, na zapleczu  ogólnie panujący nieład i nieporządek. Kontrola 

przeprowadzona w ramach interwencji, nałożono mandat w wysokości 300 zł. 

W podmiotach leczniczych przeprowadzono ogółem 4 kontrole sanitarne. 

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). 

W 2020 r. pracownicy Oddziału Nadzoru, samodzielne stanowisko ds. Higieny Komunalnej 

brali czynny udział w walce z pandemią COVID-19. 

 Higiena pracy 

W 2020 r. w ewidencji higieny pracy zarejestrowanych było 236 zakładów pracy, 

które zatrudniały 7206 pracowników. Największą liczbę stanowiły zakłady małe, 

zatrudniające do 50 pracowników, stanowiące 83,05% wszystkich zewidencjonowanych 

obiektów. Duże przedsiębiorstwa, zatrudniające od 50 do 250 i więcej pracowników, 

stanowiły  16,94% ogółu.  

W roku 2020 wszystkie działania w zakresie higieny pracy zaplanowane do 

realizacji na 2020 r. zostały zawieszone. Od początku zagrożenia wirusem SARS-CoV-2 (po 

15.03.2020r.) pracownik higieny pracy uczestniczył w działaniach związanych  

z realizacją  zadań w epidemiologii, przy odbieraniu telefonów, maili oraz udzielaniu 
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informacji nt. koronawirusa, prowadzeniu wywiadów epidemiologicznych, prowadzeniu 

i przesyłaniu informacji statystycznych, itp. 

W 2020 r. skontrolowano 21 zakładów, w których przeprowadzono 22 kontrole 

sanitarne, przeprowadzono 3 dochodzenia, w związku z prowadzonym postępowaniem w 

sprawie chorób zawodowych. 

Na podstawie przeprowadzonych kontroli w zakładach pracy, w zakresie bieżącego 

nadzoru sanitarnego wydano 3 decyzje administracyjne, zawierające 8 nakazów/ 

obowiązków. 

 W ewidencji higieny pracy zarejestrowanych jest 29 zakładów, w których 416 osób 

pracuje w przekroczeniach normatywów higienicznych czynników szkodliwych dla zdrowia 

na stanowiskach pracy (w tym: 9 osób pracuje w przekroczeniach najwyższego 

dopuszczalnego stężenia  (NDS) substancji chemicznych, 11 osób pracuje  

w przekroczeniach NDS pyłów i 401 osób pracuje w przekroczeniach najwyższego 

dopuszczalnego natężenia (NDN) hałasu.      

Podczas przeprowadzania czynności kontrolnych sprawdzano, czy pracownicy narażeni na 

działanie czynników szkodliwych poinformowani są o stwierdzonych przekroczeniach, czy 

wyposażeni są w atestowane, odpowiednio dobrane środki ochrony indywidualnej, 

zwracano uwagę na stosowanie tych środków, sprawdzano czy miejsca pracy oznakowane 

są znakami nakazującymi stosowanie ochron indywidualnych. 

Wydano 1 decyzję administracyjną, dotyczącą obniżenia stężenia pyłu i substancji 

chemicznych. Dzięki podjętym działaniom (montaż prawidłowej instalacji wentylacyjnej) 

wyeliminowano narażenie.  

 W ewidencji PSSE w Jarocinie figuruje obecnie 8 zakładów, w których pracownicy mają 

kontakt z czynnikami rakotwórczymi. W 2020 r. z uwagi na sytuację epidemiologiczną 

kontroli nie przeprowadzano. 

 W ewidencji PSSE figuruje 81 zakładów pracy, w których pracownicy są potencjalnie 

eksponowani na szkodliwe czynniki biologiczne, zakwalifikowane głównie do 2 lub  

3 grupy zagrożenia. Klasyfikacja czynników biologicznych dokonywana jest w oparciu  

o literaturę, ponieważ w żadnym zakładzie nie zostały przeprowadzone pomiary 

środowiskowe uwzględniające czynniki biologiczne. 

 Wirus SARS-CoV-2 został wprowadzony przez Komisję Europejską do klasyfikacji 

szkodliwych czynników biologicznych w 3. grupie ryzyka z adnotacją, że czynności nie 

powodujące namnażania wirusa (m.in. testy diagnostyczne) są dopuszczalne  

w laboratoriach odpowiadających co najmniej 2. poziomowi bezpieczeństwa. Natomiast 
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czynności związane z namnażaniem wirusa są dopuszczalne w laboratoriach 

odpowiadających co najmniej 3. poziomowi bezpieczeństwa.   

 Na terenie powiatu jarocińskiego nie funkcjonują przedsiębiorstwa lub instytucje 

naukowe, które prowadzą prace związane z namnażaniem się wirusa SARS-CoV-2. 

 Pracodawcy organizują procesy pracy w sposób pozwalający na uniknięcie lub 

zminimalizowanie uwalniania się czynnika biologicznego w miejscu pracy. Podejmują   

szereg działań profilaktycznych  zmniejszających  narażenie  pracowników na zakażenie 

wirusem SARS-CoV-2:  np. praca zdalna (gdy jest to możliwe ze względu na charakter 

wykonywanej pracy), stosowanie odstępów między stanowiskami pracy, stosowanie 

maseczek, przyłbic ochronnych, półgodzinna przerwa pomiędzy zmianami, w zakładach 

pracy spożywanie posiłków odbywa się w małych grupach, mydła i środki dezynfekcyjne  

w pomieszczeniach socjalnych oraz dozowniki z płynem odkażającym w widocznych 

miejscach, w miejscu pracy, instrukcje i informacje o zagrożeniach.   

 W 2020 r. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jarocinie wpłynęły 

4 zgłoszenia podejrzenia choroby zawodowej u osób zatrudnionych w zakładach na 

terenie powiatu jarocińskiego. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jarocinie 

wydał 3 decyzje o stwierdzeniu choroby zawodowej - Przewlekłe choroby narządu głosu 

spowodowane nadmiernym wysiłkiem głosowym, trwającym co najmniej 15 lat: 

niedowład mięśni wewnętrznych krtani z wrzecionowatą niedomykalnością fonacyjną  

i trwała dysfonią, wtórne zmiany przerostowe fałdów głosowych oraz 1 decyzję o braku 

podstaw do wydania choroby zawodowej. 

Nie wpłynęło żadne zgłoszenie zatrucia środkiem zastępczym lub nową substancją 

psychoaktywną.   

 Placówki oświatowe 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jarocinie obejmował swym 

nadzorem 89 stałych placówek nauczania i wychowania. Łącznie przeprowadzono 61 

kontroli, w tym: 30 kontroli (planowane, odbiorowe i tematyczne) oraz 31 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 2020 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 2020. Jednakże 

pracownik higieny dzieci i młodzieży pozostawał w stałym kontakcie z Dyrektorami 
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placówek, przekazywał istotne informacje związane z COVID-19, służył pomocą  

w rozwiązywaniu problemów. 

2. Od marca 2020 r.  pracownik Stanowiska Pracy do Spraw Higieny Dzieci i Młodzieży 

wydał 49 opinii dotyczących zawieszenia zajęć lekcyjnych w podległych placówkach 

nauczania i wychowania; 

3.  Podczas kontroli letniego wypoczynku dzieci i młodzieży, organizatorzy wypoczynku 

zapewnili właściwe warunki higieniczno-sanitarne dla uczestników wypoczynku, 

przestrzegali procedur służących ograniczeniu ryzyka zakażenia dzieci i młodzieży oraz 

kadry w czasie trwania epidemii COVID-19. 

4. W związku z planowanym rozpoczęciem roku szkolnego 2020/2021 w dniu 28.08.2020 

r. w Auli Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Jarocinie, przy ul. Franciszkańskiej 

1, zorganizowane zostało spotkanie, w którym uczestniczyli dyrektorzy szkół oraz 

przedstawiciele placówek nauczania i wychowania z podległego terenu. Na spotkaniu 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jarocinie, Pani Beata Oleśków, omówiła 

sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu jarocińskiego. Następnie pracownik 

Stanowiska Pracy do Spraw Higieny Dzieci i Młodzieży omówił wytyczne  opracowane 

przez Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora 

Sanitarnego. Ponadto przekazano informację o wytyczeniu ścieżki szybkiego kontaktu 

pomiędzy dyrektorami szkół a Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym  

w Jarocinie. Na zakończenie udzielano licznych odpowiedzi, na nurtujące dyrektorów 

pytania. 

 

Ponadto w 2020 r. w związku ze zmianą przepisów ustawy o Państwowej Inspekcji 

Sanitarnej  przejęto pod nadzór takie placówki jak: 

1. Zespół szkół Specjalnych w Jarocinie, 

2. Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Jarocinie, 

3. Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Jarocinie, 

4. Zespół Szkół Przyrodniczo-Biznesowych w Tarcach, 

5. Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Jarocinie, 

6. Dom Wsparcia Dziecka i Rodziny „DOMOSTWO” w Górze, 

7. Powiatowy Ośrodek Wsparcia przy Stowarzyszeniu dla Dzieci i Osób 

Niepełnosprawnych „Miś” w Goli, 

8. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Jarocinie. 

 

 Bezpieczeństwo  żywności, żywienia i kosmetyków  

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jarocinie w 2020 r. nadzorował 785 

obiektów: 
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- 770 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 128 obiektów, co stanowi 16,3 % wszystkich obiektów  

znajdujących się w ewidencji. Natomiast łącznie przeprowadzono 192 kontrole sanitarne, 

w tym: 

- 190 kontroli w obiektach żywności i żywienia,  

- 1 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 125 decyzji 

zatwierdzających i wykreślających zakłady oraz 45 decyzji płatniczych. Nie nałożono 

mandatów karnych.   

Na podstawie przeprowadzonych kontroli w 2020 r. nie odnotowano obiektów 

niezgodnych z wymaganiami oraz nie nałożono mandatów karnych i decyzji 

administracyjnych z terminami usunięcia uchybień.  

Jakość zdrowotna środków spożywczych znajdujących się w obrocie handlowym uległa 

poprawie w stosunku do roku minionego. Nie odnotowano kwestionowanych próbek.  

 Nadzór nad grzybami 

W minionym sezonie 2020 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 10 porad w zakresie 

przynależności gatunkowej grzybów. W 2020 r. nie zgłoszono zatruć pokarmowych po 

spożyciu grzybami.  

 Działalność zapobiegawczego nadzoru sanitarnego 

W  2020 r. w ramach działalności zapobiegawczego nadzoru sanitarnego Powiatowej 

Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Jarocinie realizowano następujące zadania: 

a) uzgodniono pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych 30 dokumentacji 

projektowych, w tym: 

- pozytywnie bez zastrzeżeń - 28, 

- pozytywnie z zastrzeżeniami - 2, 
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- negatywnie - 0, 

b) wzięto udział w 12 odbiorach, z czego 5 dotyczyło zakładów żywności i żywienia. 

Odbierane obiekty wykonane zostały w oparciu  o projekty budowlane w 9 

przypadkach zaopiniowane przez rzeczoznawcę oraz w 1 przypadku przez 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jarocinie. W 2 przypadkach 

projekty nie posiadały uzgodnień pod względem wymagań higienicznych  

i zdrowotnych.  

c) uzgodniono środowiskowe uwarunkowania dla realizacji 5 przedsięwzięć.  

d) uzgodniono: 

- 2    projekty miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 

- 2 zakresy i stopnie szczegółowości informacji wymaganych w prognozie 

oddziaływania na środowisko.  

e) wydano 43 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. W 42 przypadkach 

odstąpiono od przeprowadzenia postępowania. 

f) wydano opinie sanitarne: 

- imprezach masowych - 3 

- pomieszczeniach do prowadzenia działalności w zakresie  

magazynowania broni  - 1 

- o regulaminie utrzymania czystości i porządku w gminie - 5 

- dotyczące udostępnienia informacji publicznej - 1. 

 

 Programy edukacyjne 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Jarocinie w 2020 r. realizowała 

następujące programy edukacyjne w zakresie promocji zdrowia:  

- Krajowy Program Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS,  

- „Czyste Powietrze Wokół Nas”,  

- „Bieg po zdrowie”,  

- Profilaktyczny Program w Zakresie Przeciwdziałania Uzależnieniu od Tytoniu, 

Alkoholu i Innych Środków Psychoaktywnych - „ARS, czyli jak dbać o miłość?”, 

- „Mamo, Tato, co Wy na to?",  

- „Wybierz życie – pierwszy krok”,  

- „Mały kleszcz – duży problem?”.  

- „Skąd się biorą produkty ekologiczne?” 
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Realizowane były również działania nieprogramowe dotyczące profilaktyki grypy, chorób 

nowotworowych, wszawicy. W ramach działalności oświatowej podjęte zostały działania 

dotyczące promocji zdrowego stylu życia i szczepień ochronnych. 

W III kwartale 2020 r. roku uczniowie klas VI wzięli udział  w konkursie „Palić, nie palić -

oto jest pytanie?”. Zadaniem konkursowym było przygotowanie apelu pod hasłem „Palić, 

nie palić – oto jest pytanie?” skierowanego do rówieśników,  propagującego  zdrowy styl 

życia wolny od inhalowania e-apierosów. W etapie wojewódzkim uczennica Niepublicznej 

Szkoły Podstawowej im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Prusach zajęła II miejsce.  

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. Ponadto poruszana była tematyka dbania o zdrowie  

w czasie pandemii, samopoczucia dzieci podczas nauki zdalnej, samopoczucia osób 

starszych i samotnych w związku z wprowadzonymi ograniczeniami. 

Pracownik Stanowiska Pracy do Spraw Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia PSSE w 

Jarocinie przeprowadzał systematycznie monitoring i ocenę poszczególnych edycji w/w 

przedsięwzięć prozdrowotnych. W 2020 r. przeprowadzono 7 wizytacji placówek 

nauczania i wychowania, sporządzono 12 ocen realizacji programów edukacyjnych  

w zakresie promocji zdrowia. Zamknięcie placówek oświatowych oraz ograniczenia 

spowodowane pandemią zmniejszyły liczbę przeprowadzanych wizytacji. Wszelkie 

konsultacje z koordynatorami przedszkolnymi i szkolnymi odbywały się w formie mailowej 

lub telefonicznej. W związku z podejmowanymi działaniami oświatowo-zdrowotnymi 

zorganizowano 6 szkoleń dla 45 uczestników oraz  43 narad dla 43 osób. 

 Działalność laboratorium mikrobiologii i parazytologii 

W strukturach Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Jarocinie 

funkcjonuje Laboratorium Mikrobiologii i Parazytologii, które posiada akredytacje 

Polskiego centrum Akredytacji od 2010 r., potwierdzona Certyfikatem Akredytacji 

Laboratorium Badawczego  Nr AB 1209 (Zakres akredytacji Nr AB 1209). 

W dniu 1 czerwca 2020 r. w laboratorium przeprowadzony został audit w ramach 

nadzoru przez Polskie 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 2020 r. wykonało 16049 analiz mikrobiologicznych i parazytologicznych. 
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W kierunku badań zakażeń pałeczkami Salmonella i Shigella przeprowadzono 

13475 analiz, z czego 580 wykonano w ramach nadzoru epidemiologicznego, również dla 

Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Środzie Wielkopolskiej. W okresie od 

marca do września 2020r. przeprowadzono także badania dla Wojewódzkiej Stacji 

Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu. 

W laboratorium wykonywane były także badania z zakresu bakteriologii ogólnej  

w ramach umowy dla Szpitala Powiatowego w Jarocinie Sp. z o. o., oraz badania 

parazytologiczne dla klientów indywidualnych. 

Diagnostyka tych badań obejmowała: 

- zakażenia dróg oddechowych,   

- zakażenia dróg moczowych i moczowo-płciowych, 

- zakażenia oka i ucha, 

- zakażenia krwi i ośrodkowego układu nerwowego, 

- zakażenia skóry, tkanek miękkich i ran, 

- badanie testów Sporal. 

W/w badania przeprowadzono w ilości 2354 analiz. 

W laboratorium przeprowadzono także badania w celu wykrycia pasożytów  

w ilości 72. 

W ramach realizacji zadań statutowych Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 

w Jarocinie w 2020 r. współpracował z Wielkopolskim Państwowym Wojewódzkim 

Inspektorem Sanitarnym, Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu, Inspekcją 

Weterynaryjną, Starostwem Powiatowym, Urzędami Miasti Gmin, Powiatowym 

Inspektorem Nadzoru Budowlanego, Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej, 

Komendą Powiatową Policji, Kuratorium Oświaty w Poznaniu, TVN 24, TVP 3, Polsat News, 

Proart, Gazetą Jarocińską, Gazetą Japik, Radiem Elka, Radiem Poznań, serwisem gazety 

internetowej, portalem e-jarocin.  

Na dzień 31.12.2020 r. w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej  

w Jarocinie stan zatrudnienia wynosił 31 etatów i kształtował się następująco: 

- 22 etaty to pracownicy działalności podstawowej, 

- 9 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,  
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 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. 

 

 

4. 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:  
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 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 2020 roku przeprowadzono  badania monitoringowe  w zakresie  zwalczania 

chorób zakaźnych zwierząt oraz chorób odzwierzęcych w kierunku:  

- gruźlicy bydła zbadano 9120 sztuk w 153 stadach, 

- brucelozy bydła zbadano 3004 sztuk w 102 stadach, 
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- enzootycznej białaczki bydła  zbadano 3094 sztuk w 113 stadach, 

- salmonelli- 23 badania urzędowe monitoringowe, 

W w/w chorobach zakaźnych wykryto gruźlicę u dwóch sztuk bydła. 

Dodatkowo wykonany został monitoring następujących chorób zakaźnych: 

- pryszczycy bydła, 10 prób, 

- choroby pęcherzykowej świń, 10 prób, 

- klasycznego pomoru świń, pobrano  15 prób, 

- klasycznego pomoru świń u dzików, pobrano 15 prób, 

- afrykańskiego pomoru świń u dzików, pobrano 23 próby, 

- choroby Aujeszkyego u świń, przebadano 4243 zwierzęta, 

- zakaźne zapalenia nosa i tchawicy, przebadano 14 zwierząt, 

- choroby niebieskiego języka u bydła - 26 sztuk, 

- choroby niebieskiego języka u owiec - 2 sztuki, 

- gorączki Q u owiec 14 sztuki, 

- poddano obserwacji 44 zwierzęta podejrzane o wściekliznę. 

o Wyżej wymienionych chorób nie stwierdzono.  

 

 Kontrole 

Powiatowy Lekarz Weterynarii od początku 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku 

przeprowadził 40 kontroli CC (wymogi wzajemnej zgodności)  i 35 kontroli IRZ 

gospodarstw rolnych utrzymujących zwierzęta. W roku 2020 skontrolowano 90 stad 

zwierząt w zakresie dobrostanu zwierząt oraz wykonano 5 rekontroli. Ponadto 

przeprowadzono 2 kontrole okresowe w schronisku dla bezdomnych zwierząt, 1 kontrolę 

punktu unasieniania zwierząt, 7 kontroli punktu obrotu nasieniem, 2 kontrole punktu 

kopulacyjnego, 27 kontroli środków transportu przeznaczonych do transportu zwierząt (22 

kontrole środków transportu do przewozu zwierząt do 8 godzin oraz 5 powyżej 8 godzin), 

przeprowadzono 27 kontroli pośrednika z obiektem i 3 kontrole podmiotów prowadzących 

działalność w zakresie obrotu zwierzętami, pośrednictwa w tym obrocie lub skupu 

zwierząt.  

 Świadectwa, zezwolenia 

W roku 2020 zostało wystawionych 2000 świadectw zdrowia dla drobiu 

przeznaczonego do uboju, 1700 świadectw dla świń wprowadzanych do stad, punktów 

kopulacyjnych, punktów skupu oraz na targi, pokazy, wystawy, konkursy, 10000 

świadectw dla świń wprowadzanych do rzeźni oraz 3 świadectwa przedeksportowe dla 

bydła hodowlanego, 2 świadectwa zatwierdzenia środka transportu do przewozu zwierząt 

powyżej 8 godzin, wystawiono 15 świadectw w systemie TRACES oraz 3 świadectwo 

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


 

 

110 

Raport o stanie Powiatu Jarocińskiego za 2020 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 

 

zdrowia dla psa. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. przeprowadzono 413 

kontroli bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących trzodę chlewną oraz 116 

rekontroli, przyjęto 578 oświadczeń o nieprowadzeniu działalności związanej  

z utrzymywaniem trzody chlewnej. W zespole ds. zdrowia i ochrony zwierząt wystawiono 

175 decyzji administracyjnych oraz wydano 25 zaświadczeń. Przeprowadzono również 

szkolenia i akcje informacyjne dotyczące zagadnienia arfykańskiego pomoru świń (ASF) 

wśród mieszkańców powiatu jarocińskiego (3) oraz wśród myśliwych i łowczych (3) oraz 

dla urzędowych lekarzy weterynarii (2). Wydano 3 zezwolenia dla przewoźników Typ 1 

oraz 4 zezwolenia dla przewoźników Typ 2. Przeprowadzono 3 kontrole warunków 

utrzymania psów. Dokonano odstrzału sanitarnego 266 dzików. Pobrano 47 próbki od 

owiec i 5 od kóz w kierunku gąbczastej encefalopatii owiec/kóz.  W okresie od początku 

roku do dnia 31 grudnia 2020 r. wystawiono 200 mandatów karnych.  

 Monitoring pasz 

W ramach monitoringu pasz w 2020 roku pobrano 71 próbek pasz: 20 próbek  

w gospodarstwach, 11 próbek w zakładach utylizacyjnych, 36 próbek w wytwórniach  

i mieszalniach pasz, 2 próbki w biokompostowni, 1 próbkę w podmiocie produkującym 

materiały paszowe, 1 próbkę w podmiocie wytwarzającym karmę dla zwierząt domowych. 

Kierunki przeprowadzonych badań są następujące:  

- wykrywanie pałeczek Salmonella, parazytologia, 

- wykrywanie przetworzonego białka zwierzęcego, 

- wykrywanie obecności substancji przeciwbakteryjnych w wodzie do pojenia zwierząt 

hodowlanych, 

- oznaczanie zawartości mikotoksyn w paszach, 

- oznaczanie zawartości witamin A i E, fluoru, selenu, cynku, manganu, żelaza, jodu, 

makroelementów takich jak fosfor, wapń, magnez, sód i potas, pestycydów 

fosforoorganicznych, dioksyn,  

- wykrywanie substancji przeciwbakteryjnych w wodzie i paszach, 

- oznaczanie poziomu zawartości oraz poziomu zanieczyszczeń kokcydioststykami, 

- badanie homogeniczności mieszanek paszowych, 

- 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 okresie od stycznia do końca grudnia 2020 roku przeprowadzono: 
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1) W ramach nadzoru nad wytwarzaniem i dystrybucją pasz: 

- 30 kontroli w gospodarstwach zajmujących się produkcją pierwotną oraz hodowlą 

zwierząt,  

- 8 kontroli podmiotów zajmujących się transportem pasz, 

- 73 kontrole w podmiotach zajmujących się wytwarzaniem pasz, mieszaniem, 

wprowadzaniem ich do obrotu lub na eksport, oraz w podmiotach produkujących 

materiały paszowe. 

2) W ramach nadzoru nad gospodarstwami utrzymującymi zwierzęta futerkowe 

przeprowadzono 22 kontrole dotyczące dobrostanu zwierząt, ich uśmiercania oraz operowania 

ubocznymi produktami pochodzenia zwierzęcego, wydano 4 decyzje administracyjne dotyczące 

rejestracji podmiotu i wykreślenia z rejestru. 

3) W ramach nadzoru nad podmiotami zajmującymi się ubocznymi produktami pochodzenia 

zwierzęcego: 

- 14 kontroli zakładów przetwarzających materiał kat. 1, 2 i 3, 

- 10 kontroli zakładów przeprowadzających czynności pośrednie na uppz np.: 

magazynowanie, operowanie materiałem kat. 2 i 3, wydano 4 decyzje 

zatwierdzające i rejestrujące działalność nadzorowaną, 

- 12 kontroli podmiotów związanych z usługowym transportem uppz, 

- 2 kontrole podmiotów wytwarzających karmę dla zwierząt domowych, wydano 

1 decyzję zatwierdzającą zakład produkujący surową karmę dla zwierząt domowych, 

- 2 kontrole kompostowni,  

- 13 kontroli w przedsiębiorstwach dotyczących zagospodarowania uppz. 

 

 Badania zwierząt rzeźnych i mięsa, nadzór nad produkcją żywności pochodzenia 

zwierzęcego 

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. 

Razem 10 zakładów. 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, działalności 

marginalnej, lokalnej i ograniczonej. 
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W 2020 r. przeprowadzono 120 kontroli dotyczących nadzoru powiatowego lekarza 

weterynarii nad podmiotami podlegającymi zatwierdzeniu, 26 kontroli dotyczących 

nadzoru powiatowego lekarza weterynarii nad podmiotami podlegającymi  rejestracji oraz 

28 kontroli gospodarstw pozyskujących mleko  do mleczarni. Dwa zakłady  podlegające 

zatwierdzeniu prowadzą eksport swoich asortymentów do krajów trzecich. W 2020 roku 

urzędowi lekarze weterynarii wystawili 728 świadectw zdrowia dla mięsa wołowego oraz 

83 świadectw zdrowia dla mięsa drobiowego eksportowanych do krajów trzecich.  W 2020 

roku wystawiono świadectwa eksportowe do 37 różnych krajów znajdujących się poza 

Unią Europejska. W 2020 roku w każdym miesiącu Powiatowy Lekarz Weterynarii  

w Jarocinie, w związku z rozprzestrzenianiem się afrykańskiego pomoru świń, 

przeprowadza 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 2020 roku  w rzeźniach powiatu jarocińskiego pobrano 38 próbek od bydła po uboju  

w kierunku gąbczastej encefalopatii bydła w ramach próbobrania urzędowego. Do badań 

pobierany jest pień mózgu. W badanych próbach nie stwierdzono obecności białka 

prionowego. W ramach monitoringu żywności pochodzenia zwierzęcego, w omawianym 

okresie, pobrano także  518 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 

2020. W 2020 roku pobrano także 123 próby do badań mikrobiologicznych dotyczących 

realizacji harmonogramu badań urzędowych w celu weryfikacji badań właścicielskich 

nadzorowanych podmiotów. 

 Powiatowy Lekarz Weterynarii w Jarocinie w ramach zapewnienia bezpieczeństwa 

produktów pochodzenia zwierzęcego w 2020 r. przeprowadził również szkolenia dla 

rolników z zakresu wymagań weterynaryjnych przy prowadzeniu działalności polegającej 

na rolniczym handlu detalicznym oraz z zakresu kwalifikacji osób uprawnionych do 

zawodowego uboju zwierząt oraz warunków i metod uboju i uśmiercania zwierząt. 

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 2020 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.  
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XV. PRZECIWDZIAŁANIE BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJA 

LOKALNEGO RYNKU PRACY 

 

 Powiatowy Urząd Pracy w Jarocinie  

PUP realizuje zadania zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia  

i instytucjach rynku pracy, (Dz.U. z 2020r. poz.1409, z późn. zm.) głównie  

w zakresie łagodzenia skutków bezrobocia, zatrudnienia oraz aktywizacji zawodowej osób 

bezrobotnych. 

Liczba pracowników zatrudnionych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jarocinie  

w przeliczeniu na pełen wymiar czasu pracy wynosiła na koniec 2020 r. 33,25 

W roku 2020 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”  

Projekt realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-

2020, Oś Priorytetowa I „Osoby młode na rynku pracy” , Działanie 1.1 „Wsparcie osób młodych 

pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty pozakonkursowe” , Poddziałanie 

1.1.2 „Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych” Okres realizacji 

projektu obejmuje rok kalendarzowy 2019, a zakończy się do 31.12.2022r. (aneks do umowy 

wydłużony termin realizacji projektuz 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 
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oferta zatrudnienia, dalszego kształcenia, przyuczenia do zawodu lub stażu zgodnie z Planem 

Gwarancji dla Młodzieży. W 2020 roku dodatkowo wprowadzono  

Budżet projektu ogółem wynosi 6 147 493,05 zł. Wydatki w 2020r. wyniosły ogółem 

2 126 886,54 zł.  

Wsparciem w projekcie w 2020r. objęto 108 osób, z tego osoby znajdujące się w trudnej 

sytuacji na rynku pracy tj. osoby długotrwale bezrobotne, 50 osób, i/lub osoby  

z niepełnosprawnościami  1 osoba, i/lub osoby o niskich kwalifikacjach 90 osób. 

W ramach projektu uczestnicy zostali w 2020r. objęci następującymi formami wparcia: 

poradnictwo zawodowe- 108 osób, pośrednictwo pracy-108 osób, staże- 87 osób, jednorazowe 

środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej- 11 osób, refundacja kosztów wyposażenia lub 

doposażenia stanowiska pracy- 7 osób. 

Efektywność zatrudnieniowa w projekcie jest bardzo wysoka. Założono osiągnięcie 

efektywności zatrudnieniowej w poszczególnych grupach na poziomie:  

 Minimalny poziom kryterium efektywności zatrudnieniowej dla osób w najtrudniejszej 

sytuacji (w tym niepełnosprawni, długotrwale bezrobotni, z niskim kwalifikacjami)- 39%.  

W 2020r. osiągnięto wskaźnik 87,06%  

 Minimalny poziom kryterium efektywności zatrudnieniowej dla pozostałych osób 

nienależących do ww. grup- 54%. W 2020r. osiągnięto wskaźnik  70%. 

Ponadto w 2020r. w związku z sytuacją Pandemii w ramach Projektu realizowano Zadanie 

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 2020r. wsparciem objęto ogółem 140 osób. Wartość wydatków poniesionych w 2020r. na to 

zadanie to 771 690,36 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 
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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.  

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 2020r. wyniosły ogółem 

1 695 388,96zł. 

Wsparciem w projekcie w 2020r. objęto 71 osób, z tego 22 osoby długotrwale bezrobotne, 

5 osób z niepełnosprawnościami,  58 osób  o niskich kwalifikacjach, 14 osób w wieku 50 lat  

i więcej. 

W ramach projektu uczestnicy zostali w 2020r. objęci następującymi formami wparcia: 

poradnictwo zawodowe- 71 osób, pośrednictwo pracy- 71 osób, staże-66 osób, szkolenia-1 osoba, 

jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej- 2 osoby. 

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 2020r. osiągnięto wskaźnik na poziomie 84,21% 

 Dla pozostałych osób nienależących do ww. grup- wskaźnik efektywności zatrudnieniowej 

na poziomie co najmniej 45%. W 2020r. osiągnięto wskaźnik na poziomie 0 %. 

Ponadto w 2020r. w związku z sytuacją Pandemii w ramach Projektu realizowano Zadanie 

które obejmowało  wsparcie, o którym mowa w Ustawie z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych 
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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.1 lub 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 2020r. wsparciem objęto ogółem 223 osoby. Wartość wydatków poniesionych w 2020r. 

na to zadanie to 1 198 310,23 PLN. 

 Programy zrealizowane ze środków Funduszu Pracy  

1. 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 2020 zrealizował intensywną 

pomoc na rzecz lokalnych przedsiębiorców, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji. W ramach  

tej pomocy Urząd Pracy w 2020r. realizował  następujące działania: 

 w ramach dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla 

przedsiębiorców samozatrudnionych (art.15zzc) wpłynęło do tut. Urzędu 849 wniosków 

o dofinansowanie, z czego zrealizowano pozytywnie 784 wnioski na kwotę 4 080 960,00 zł. 

(słownie: cztery miliony osiemdziesiąt tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt złotych 00/100); 

 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 10 wniosków, 

z czego zrealizowano pozytywnie 10 wniosków na kwotę 408 827,30zł. (słownie: czterysta 

osiem tysięcy osiemset dwadzieścia siedem złotych 30/100). Liczba pracowników, na których 

wypłacono dofinansowanie to 97 osób; 

 w ramach dotacji dla mikro i małych przedsiębiorstw określonych branż (art.15zze4- przepis 

wszedł w życie w grudniu 2020r.) wpłynęło do tut. Urzędu 71 wnioski, z czego zrealizowano 

pozytywnie w 2020r. 8 wniosków na kwotę 40 000,00zł. (słownie: czterdzieści tysięcy złotych 

00/100); poz- przepis wszedł w życie w grudniu 2020r. pozostałe wnioski zrealizowano  

w 2021r.; 

 w ramach niskooprocentowanej pożyczki z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców  

i organizacji pozarządowych (art.15zzd i art. 15zzda) wpłynęło do tut. Urzędu 3 859 wniosków 

o pożyczkę, z czego zrealizowano pozytywnie 3697 wnioski na kwotę 18 191 492,04zł. 

(słownie: osiemnaście milionów sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt 

dwa złote 04/100).  
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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. 

2. Program: aktywizacja zawodowa bezrobotnych  zamieszkujących na wsi realizowany 

był w okresie sierpień- grudzień 2020 roku a jego wartość wyniosła  1 029 800 zł. 

Głównym celem programu, było objęcie  70 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,  

b) uczestnicy Programu zostali objęci formą wsparcia w postaci staży (29 osób), (szkoleń 10 

osób), zatrudnienia na nowoutworzonych miejscach pracy w ramach refundacji kosztów 

wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy (23 osoby), oraz wypłaty jednorazowo 

środków na podjęcie własnej działalności gospodarczej (29 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.   

W 2020 roku udzielono łącznie 461 porad.  

 Zakres pomocy 

Problemy, z jakimi zgłaszali się konsumenci do rzecznika w 2020 r. były jak co roku bardzo 

zróżnicowane. Podobnie jak w latach minionych dotyczyły one przede wszystkim złej jakości 
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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 2020 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 2020 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 

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 
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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 2020 odnotowano znaczny wzrost spraw związanych z zawieraniem umów na 

odległość oraz wynikających z tego problemów przy jednoczesnym spadku ogólnej (łącznej) liczby 

udzielonych porad w porównaniu z rokiem 2019 co można tłumaczyć sytuacją spowodowaną 

pandemią koronawirusa, która spowodowała spadek obrotów w handlu tradycyjnym 

odbywającym się w sklepach stacjonarnych wynikający z wprowadzonych obostrzeń w tym 

zakresie.  

W związku z pandemią i zakazami działalności w niektórych branżach pojawiły się inne, 

niespotykane dotąd 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. W jednym przypadku wystosowano pismo do przedsiębiorcy świadczącego usługi 

hotelarskie, które spotkało się z negatywną dla konsumenta odpowiedzią, w związku z czym 

udzielono pomocy konsumentowi w sporządzeniu stosownego pozwu do sądu.      

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.  
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 Na podstawie analizy przypadków można zauważyć, że konsumenci w dalszym ciągu 

najczęściej zwracają się do rzecznika w sprawach związanych z reklamacją obuwia i odzieży (71 

osób), sprzętu komputerowego, RTV i AGD (68 osób), rozwiązania umów zawieranych poza 

lokalem i na odległość oraz usług telekomunikacyjnych. 

 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.  

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 2020 roku skierowano do przedsiębiorców 25 wystąpień 

pisemnych, z czego 16 spraw zostało zakończonych wynikiem pozytywnym dla konsumentów,  

8 wystąpień spotkało się z odmową uwzględnienia zgłoszonych przez konsumentów roszczeń,  

a jedna sprawa wszczęta w wyniku wystąpienia jest jeszcze w toku.  

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 2020 roku 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.   

 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.   
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XVII. UTRZYMANIE POWIATOWYCH OBIEKTÓW I URZĄDZEŃ 

UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ  ORAZ  OBIEKTÓW 

ADMINISTRACYJNYCH 

 

W 2020 roku remonty pomieszczeń Starostwa wykonywano siłami własnymi.  

Remonty w pomieszczeniu nr 17,18 w budynku przy Al. Niepodległości 10, polegające na 

odświeżeniu ścian zostały wykonane  przez konserwatora zatrudnionego w Starostwie 

Powiatowym w Jarocinie. Koszt zakupu niezbędnych materiałów do wykonania prac remontowych  

wyniósł ogółem: 947,72 zł.  

Ponadto w 2020 roku wykonano, zgodnie z wytycznymi, modernizację oświetlenia polegającą 

na dostosowaniu oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego dla dróg ewakuacji na korytarzu  

w budynku przy Al. Niepodległości 10. Wartość robót wyniosła ogółem: 4 797,00 zł.  

W dwóch pomieszczeniach w budynku przy Al. Niepodległości 10 (p. Nr 9 i 10) wykonano także 

usługę wymiany oświetlenia polegająca na zmianie opraw i świetlówek w celu dostosowania do 

nowoczesnych technologii na ogólną wartość: 2 212,96 zł. 

W budynku przy ul. T. Kościuszki 10, gdzie siedzibę ma Wydział Geodezji i Gospodarki 

Nieruchomościami wymieniono system alarmowy na nowocześniejszy i w pełni dostosowany  

do budynku użyteczności publicznej. Koszt wykonania usługi (materiały + montaż) to: 3 525,53 zł.   

W celu obniżenia kosztów usług telekomunikacyjnych zlecono usługę polegająca na linkowaniu 

łącznicy CCT1668.S w obiekcie Referatu  Komunikacji i Dróg przy ul. Zacisznej 2 i CCT 1668.S  

w budynku przy ul. Al. Niepodległości 10 oraz T. Kościuszki 10 po pozwoli wybierać numery 

wewnętrzne pomiędzy obiektami a tym samym odczuwalnie zmniejszy koszty usług. Koszt 

wykonanej usługi teletechnicznej to: 2 662,00 zł. 

 Dokonano również zakupu oprogramowania serwerowego Windows Serwer Datacenter Open 

Gov 16 core PL na wartość: 28 399,47 zł. Celowość realizacji zadania inwestycyjnego  

to zapewnienie sprawnego funkcjonowania informatycznych zasobów Starostwa, podwyższenie 

wydajności korzystania z tych zasobów oraz zapewnienie bezpieczeństwa przechowywanych  

w tych zasobach danych. 

 W 2020 roku, w związku z panująca sytuacją epidemiczną związaną z covid-19, zapewniano 

bieżącą ochronę pracowników, dokonując zakupów środków ochrony indywidulanej (rękawiczki 

jednorazowe, maseczki przyłbice), płynów do dezynfekcji oraz zabezpieczeń do obsługi 

interesantów (zabudowa ochronna na stanowiska pracy) w budynkach przy Al. Niepodległości 10 

(Sekretariat), wejście do budynku, ul. Zaciszna 2 (Referat komunikacji i Dróg), ul. T. Kościuszki 10 

(Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami) a także zakupiono ozonator i miernik poziomu 

ozonu w celu ozonowania w razie konieczności pomieszczeń użytkowanych przez Starostwo, 

wartość zakupów ogółem to kwota: 16 654,38 zł. 
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XVIII. OBRONNOŚĆ 

 

W związku z ogłoszeniem stanu epidemii na obszarze RP w 2020 roku Minister Spraw 

Wewnętrznych i Administracji oraz Minister Obrony Narodowej rozporządzeniem z dnia  

12 marca 2020 roku odwołali kwalifikacje wojskowa w 2020 roku. Nie prowadzono również  

w 2020 roku ćwiczeń z trybem natychmiastowego stawiennictwa co skutkowało brakiem akcji 

kurierskiej na terenie powiatu. 

 

XIX. PROMOCJA POWIATU 

 

Promocja Powiatu jest bardzo ważnym elementem pracy Starostwa Powiatowego w Jarocinie, 

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 2020 roku działania promocyjne zostały mocno ograniczone.  

W 2020 roku działania promocyjne skupiały się na: 

- udziale przedstawicieli zarządu powiatu w wydarzeniach państwowych, kulturalnych, 

rekreacyjnych i sportowych oraz w jubileuszach; 

- wydawnictwie JAROCIŃSKIEGO INFORMATORA POWIATOWEGO; 

- audycjach „Wieści z powiatu” w RADIO ELKA; 

- współpracy z TV PROART; 

- działalności internetowej. 

 Wydarzenia państwowe, kulturalne, rekreacyjne i sportowe oraz jubileusze  

i rocznice 

W 2020 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. 
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Na przełomie czerwca i lipca Powiat Jarociński był organizatorem kilku spotkań z Posłami na Sejm 

RP. 7 lipca 2020 roku, na placu przed Zespołem Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Jarocinie, 

odbyło się spotkanie z Premierem RP Mateuszem Morawieckim. 

1 października 2020 roku odbyła się Gala Powiatu Jarocińskiego. Wydarzenie pierwotnie miało 

odbyć się w marcu, jednak pandemia koronawirusa pokrzyżowała plany.  Podczas uroczystości 

nagrodzono najlepszych sportowców oraz trenerów 2019 roku, najlepszych maturzystów 2020 

roku oraz przyznano wyróżnienie „Za Zasługi dla Powiatu Jarocińskiego 2019”. 

Referat Zamówień Publicznych i Inwestycji, dzięki środkom pochodzącym z unijnych funduszy, 

zorganizował:  

- I Powiatowy Festiwal Lokalnych Smaków i Rękodzieła. Realizacja operacji została 

sfinansowana ze środków Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w ramach Pomocy Technicznej 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 w wys. 18 324,98 zł oraz ze środków 

budżetu Powiatu Jarocińskiego w wys. 2 398,46 zł. I Powiatowy Festiwal Lokalnych Smaków 

i Rękodzieła odbył się 23 sierpnia 2020r na placu przykościelnym w Golinie. 

- I Powiatowy Piknik Ekologiczny pt.: „Z Ekologią na Ty“, który miała swój finał w listopadzie 

2020r.  

Oba wydarzenia cieszyły się dużym zainteresowaniem mieszkańców powiatu.  

Ze względu na sytuacje epidemiologiczną w kraju odwołane zostały uroczystości dożynkowe, 

wiele wydarzeń odbywało się online lub w dużym reżimie sanitarnym. Nie zorganizowano również 

koncertu Patriot Rock.   

 Jarociński Informator Powiatowy 

Wydane zostało 6 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: 32.516,87 zł, 

z czego: 16.715,57 zł  na druk oraz 15.801,30 zł na kolportaż. 

 Audycja „Wieści z Powiatu” w Radio Elka 

Dwa razy w miesiącu w Radio Elka emitowana była audycja „Wieści w Powiatu”, w której 

przedstawiciele Zarządu Powiatu Jarocińskiego wypowiadali się na temat aktualnych wydarzeń. 

Audycja zapewnia przekazywanie informacji mieszkańcom powiatu w czasie programu Radio Elka 

Jarocin. 

Miesięczny koszt audycji w Radio Elka to 1.230,00 zł.  

 Współpraca z ostrowską TV ProArt 

Telewizja ProArt to największa lokalna stacja telewizyjna na terenie południowej Wielkopolski. 

W 2020 roku dziennikarze regularnie odwiedzali Starostwo Powiatowe w Jarocinie, aby 

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


 

 

124 

Raport o stanie Powiatu Jarocińskiego za 2020 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 

 

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 5 tysięcy osób. 

W 2020 roku na stronie internetowej oraz Facebooku publikowane były bieżące raporty odnośnie 

koronawirusa na terenie powiatu. W mediach społecznościowych promowana była również akcja 

#razemdlajarocińskiegoszpitala, której celem było zebranie funduszy na skuteczną walkę 

jarocińskiej lecznicy z koronawirusem. 

 Pozostałe działania 

Z budżetu promocji sfinansowano zakup pojemnika na nakrętki po napojachw kształcie serca, 

który 12 listopada 2020 r. został postawiony przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1  

w Jarocinie. Charytatywna inicjatywa Powiatu Jarocińskiego została odebrana przez mieszkańców 

pozytywnie i cieszy się dużym zainteresowaniem. Do 20 grudnia 2020 r. pojemnik pięciokrotnie 

został zapełniony nakrętkami, które przekazano rodzinie dziewczynki chorej na Mózgowe 

Porażenie Dziecięce. 

W ramach działalności promocyjnej w 2020 roku zakupiono: 

- gadżety promocyjne za kwotę 17.529,74 zł (Umowa nr O.40/2020), 

- materiały promocyjne za kwotę  9.594,00 zł (Umowa nr O.57/2020), 

- kalendarze na 2021 rok za kwotę 10.131,51 zł (Umowa nr O.53/2020), 

- namiot promocyjny za kwotę 13 284,00 zł (Umowa nr O.49/2020). 

 

 

XX. WSPÓŁPRACA I DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ ORGANIZACJI 

POZARZĄDOWYCH ORAZ PODMIOTÓW z ZAKRESU 

POŻYTKU PUBLICZNEGO I  WOLONTARIATU 

 

Powiat Jarociński w 2020 roku na  współpracę i działalność na rzecz organizacji 

pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r.  

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 2018 r. wpłynęło 71 ofert z czego  dofinansowanie otrzymały 43 oferty. 
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Dofinansowano oferty  w zakresie: 

 działań na rzecz osób niepełnosprawnych – 2 oferty – wartość przyznanego 

dofinasowania 2.700,00 zł, z powodu sytuacji epidemiologicznej w kraju wywołanej 

wirusem Covid 19 organizacje zrezygnowały z realizacji zadania, 

 ochrony i promocji zdrowia – 2 oferty – wartość przyznanego dofinasowania 2.780,00 zł,  

z powodu sytuacji epidemiologicznej w kraju wywołanej wirusem Covid 19 1 organizacja 

zrezygnowała z realizacji zadania, 

 kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji – 13 ofert – wartość przyznanego 

dofinasowania 64.910,00 zł, z powodu sytuacji epidemiologicznej w kraju wywołanej 

wirusem Covid 19, 10 organizacji zrezygnowały z realizacji zadania lub dokonało zwrotu 

środków z dotacji, 

 upowszechniania kultury fizycznej, sportu – 14 ofert – wartość przyznanego 

dofinasowania 55.700,00 zł, z powodu sytuacji epidemiologicznej w kraju wywołanej 

wirusem Covid 19, 3 organizacje zrezygnowały z realizacji zadania lub dokonało zwrotu 

środków z dotacji, 

 krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży – 12 ofert – wartość przyznanego 

dofinasowania 34.000,00 zł, z powodu sytuacji epidemiologicznej w kraju wywołanej 

wirusem Covid 19, 2 organizacje zrezygnowały z realizacji zadania lub dokonało zwrotu 

środków z dotacji.  

 

 

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 2020r. (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 2020r. Realizacja zadania 

przebiegała w sposób prawidłowy, rzetelny i kompleksowy i tym samym cele zostały osiągnięte  

w pełnym wymiarze. Ponadto realizacja ww. zadania w 2020r. pozwoliła na osiągnięcie celów 

dodatkowych: 
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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 2020r. 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 trudnościw 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 sądowoadministracyjnym 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 

sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku 

finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową. 

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


 

 

127 

Raport o stanie Powiatu Jarocińskiego za 2020 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 

 

 Lokalizacja i harmonogram pracy punktów npp 

Prowadzenie w 2020r. 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 2020r. 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 

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 2020 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 2020 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 2019r. 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 2020r. w Punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej na terenie powiatu jarocińskiego 

udzielono 905 porad prawnych potwierdzonych kartami pomocy. W tym: 

PUNKT NPP/ORGAN PROWADZĄCY Liczba porad 

NPP NR 1 /ORA i OIRP JAROCIN 435 

Radcowie Prawni 328 

Adwokaci 107 

NPP NR 2 i NR 3/ FUNDACJA AUDITORIUM 470 

Razem 905 
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 Realizacja zadań z zakresu edukacji prawnej i mediacji 

Powiat Jarociński we współpracy z Fundacją Auditorium w 2020 roku zrealizował zadania  

z zakresu edukacji prawnej i mediacji tj: 

1) prowadzenie na bieżąco działań edukacyjnych poprzez własna stronę internetową oraz 

profile społecznościowe; 

2) prowadzenie kampanii mailingowych, skierowanych do instytucji i urzędów  

z obszaru powiatu jarocińskiego, mających na celu promocje nieodpłatnej pomocy 

prawnej oraz mediacji; 

3) opracowanie, druk oraz rozpowszechniania ulotek o działalności punktów NPP, 

zawierających m.in. harmonogram pracy punktów NPP na terenie powiatu jarocińskiego – 

1000 szt.; 

4) opracowanie, druk oraz rozpowszechnianie broszur informacyjno – edukacyjnych, 

poświęconych zagadnieniom prawnym – 500 szt.; 

5) opracowanie, druk oraz rozpowszechnienie plakatów z informacja o działalności punktów 

oraz o możliwości skorzystania z sesji mediatora w powiecie jarocińskim – 30 szt.; 

6) publikowanie na bieżąco na stronie internetowej – Fundacji oraz profilach 

społecznościowych treści promujących punkty NPP oraz informacji prawnych, dotyczących 

najczęstszych problemów, z którymi zgłaszają się osoby zainteresowane uzyskaniem 

wsparcia w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej; 

7) informowanie społeczności przez lokalne media o działalności punktów NPP na terenie 

powiatu jarocińskiego – publikacja dwa razy w roku na stronie internetowej gazety 

lokalnej; 

8) emisja w lokalnym radiu informacji o działalności punktów NPP na terenie powiatu - 

emisja nastąpiła 2 razy dziennie przez pięć dni; 

9) opracowanie i przekazanie prezentacji w formie pliku power point, poświęconej 

wybranym zagadnieniom prawnym; 

10) przygotowanie i rozmieszczenie tablic informacyjnych z harmonogramem pracy punktów 

NPP.  
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Część III - PODSUMOWANIE REALIZACJI UCHWAŁ 

RADY POWIATU JAROCIŃSKIEGO 
 

 

Nr uchwały 
Data 

podjęcia 
I. W sprawie 

Uchwałę 

realizuje 
Uwagi 

XXIV/157/20 23.01.2020 w sprawie planu dofinansowania 

form doskonalenia zawodowego 

nauczycieli na rok 2020, 

maksymalnej kwoty dofinansowania 

opłat za kształcenie oraz form 

kształcenia, na które 

dofinansowanie jest przyznawane 

Wydział 

Oświaty  

i Spraw 

Społecznych 

Realizacja w szkołach i 

poradni , doskonalenie 

zawodowe nauczycieli  

XXIV/158/20 23.01.2020 zmieniająca uchwałę w sprawie 

ustalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Jarocińskiego 

na lata 2020 - 2030. 

Wydział 

Finansów 

Uchwała została zmieniona. 

Zmiany zostały 

wprowadzone. 

XXIV/159/20 23.01.2020 zmieniająca uchwałę w sprawie 

uchwalenia budżetu Powiatu 

Jarocińskiego na 2020 r. 

Wydział 

Finansów 

Uchwała została zmieniona. 

Zmiany zostały 

wprowadzone. 

XXIV/160/20 23.01.2020 

w sprawie przejęcia zadania  

z zakresu administracji rządowej 

Wydział 

Administracyjn

o Inwestycyjny 

Nie zrealizowano z uwagi na 

wcześniejsze zakończenie 

kwalifikacji wojskowej na 

terenie RP w związku z 

epidemią Covid-19. 

Rozporządzenie MSWiA oraz 

MON z dnia 13.03.2020 r. 

(Dz. U. z 2020 poz. 423) 

XXV/161/20 27.02.2020 zmieniająca uchwałę w sprawie 

ustalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Jarocińskiego 

na lata 2020 - 2030. 

Wydział 

Finansów 

Uchwała została zmieniona. 

Zmiany zostały 

wprowadzone. 

XXV/162/20 27.02.2020 
zmieniająca uchwałę w sprawie 

uchwalenia budżetu Powiatu 

Wydział 

Finansów 

Uchwała została zmieniona. 

Zmiany zostały 
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Nr uchwały 
Data 

podjęcia 
I. W sprawie 

Uchwałę 

realizuje 
Uwagi 

Jarocińskiego na 2020 r. wprowadzone. 

XXVI/163/20 31.03.2020 w sprawie wystąpienia do Ministra 

Obrony Narodowej o wydanie 

zezwolenia na utworzenie 

oddziałów wojskowych w Liceum 

Ogólnokształcącym Nr 2 

wchodzącym w skład Zespołu Szkół 

Ponadpodstawowych Nr 2 im. 

Eugeniusza Kwiatkowskiego  

w Jarocinie  

Wydział 

Oświaty i 

Spraw 

Społecznych 

Uzyskano zezwolenie na 

utworzenie oddziałów 

wojskowych. 

XXVI/164/20 31.03.2020 

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 

1.288.000,00,00 zł (słownie: 

jeden milion dwieście 

osiemdziesiąt osiem tysięcy 

złotych) w celu podwyższenia 

kapitału zakładowego Spółki i 

objęcie z tego tytułu 1288 

(słownie: tysiąc dwieście 

osiemdziesiąt osiem) 

udziałów o wartości 

nominalnej 1.000,00 zł 

(słownie: jeden tysiąc 

złotych) każdy 

XXVI/165/20 31.03.2020 zmieniająca uchwałę w sprawie 

ustalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Jarocińskiego 

na lata 2020 - 2030. 

Wydział 

Finansów 

Uchwała została zmieniona. 

Zmiany zostały 

wprowadzone. 

XXVI/166/20 31.03.2020 zmieniająca uchwałę w sprawie 

uchwalenia budżetu Powiatu 

Jarocińskiego na 2020 r. 

Wydział 

Finansów 

Uchwała została zmieniona. 

Zmiany zostały 

wprowadzone. 

XXVII/167/20 12.05.2020 w sprawie wyrażenia zgody na 

oddanie w najem w trybie 

Wydział 

Geodezji i 

Wyrażono zgodę na oddanie 

w najem, na czas 

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


 

 

132 

Raport o stanie Powiatu Jarocińskiego za 2020 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 

 

Nr uchwały 
Data 

podjęcia 
I. W sprawie 

Uchwałę 

realizuje 
Uwagi 

bezprzetargowym lokalu 

użytkowego 

Gospodarki 

Nieruchomości

ami 

nieoznaczony lokalu 

użytkowego (garażu 

murowanego) usytuowanego 

na nieruchomości położonej 

w Porębie 32, gmina 

Jaraczewo, obręb Łowęcice 

XXVII/168/20 12.05.2020 

w sprawie określenia zadań, na 

które przeznacza się środki 

Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych przekazane 

przez Prezesa Zarządu Funduszu 

Powiatowi Jarocińskiemu na 2020 

rok 

Powiatowe 

Centrum 

Pomocy 

Rodzinie 

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. 

XXVII/169/20 12.05.2020 w sprawie przyjęcia do 

sprawozdania i dokonania oceny 

Powiatowe 

Centrum 

Rada Powiatu przyjęła 

sprawozdanie i pozytywnie 
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Nr uchwały 
Data 

podjęcia 
I. W sprawie 

Uchwałę 

realizuje 
Uwagi 

rocznej działalności Warsztatu 

Terapii Zajęciowej w Jarocinie 

prowadzonego przez 

Stowarzyszenie OPUS za 2019 r. 

Pomocy 

Rodzinie w 

Jarocinie 

oceniła działalność Warsztatu 

Terapii Zajęciowej w 

Jarocinie prowadzonego 

przez Stowarzyszenie OPUS 

za rok 2019. 

XXVII/170/20 12.05.2020 

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 

400.000,00,00 zł (słownie: 

czterysta tysięcy złotych) w 

celu podwyższenia kapitału 

zakładowego Spółki i objęcie 

z tego tytułu 400 (słownie: 

czterysta) udziałów o 

wartości nominalnej 1.000,00 

zł (słownie: jeden tysiąc 

złotych) każdy 

XXVII/171/20 12.05.2020 zmieniająca uchwałę w sprawie 

ustalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Jarocińskiego 

na lata 2020 - 2030 

Wydział 

Finansów 

Uchwała została zmieniona. 

Zmiany zostały 

wprowadzone. 

XXVII/172/20 12.05.2020 zmieniająca uchwałę w sprawie 

uchwalenia budżetu Powiatu 

Jarocińskiego na 2020 r. 

Wydział 

Finansów 

Uchwała została zmieniona. 

Zmiany zostały 

wprowadzone. 

XXVIII/173/20 15.06.2020 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 

113.000,00,00 zł (słownie: 

sto trzynaście tysięcy złotych) 

w celu podwyższenia kapitału 

zakładowego Spółki i objęcie 

z tego tytułu 113 (słownie: 

sto trzynaście) udziałów o 
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Nr uchwały 
Data 

podjęcia 
I. W sprawie 

Uchwałę 

realizuje 
Uwagi 

wartości nominalnej 1.000,00 

zł (słownie: jeden tysiąc 

złotych) każdy 

XXVIII/174/20 15.06.2020 zmieniająca uchwałę w sprawie 

ustalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Jarocińskiego 

na lata 2020 - 2030 

Wydział 

Finansów 

Uchwała została zmieniona. 

Zmiany zostały 

wprowadzone. 

XXVIII/175/20 15.06.2020 zmieniająca uchwałę w sprawie 

uchwalenia budżetu Powiatu 

Jarocińskiego na 2020 r. 

Wydział 

Finansów 

Uchwała została zmieniona. 

Zmiany zostały 

wprowadzone. 

XXIX/176/20 25.06.2020 
w sprawie udzielenia Zarządowi 

Powiatu Jarocińskiego wotum 

zaufania. 

Biuro Rady 

Rada Powiatu udzieliła 

wotum zaufania Zarządowi 

Powiatu Jarocińskiego za 

2019 rok 

XXIX/177/20 25.06.2020 
w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego Powiatu 

Jarocińskiego wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania 

budżetu za 2019 rok. 

Biuro Rady 

Rada Powiatu zatwierdziła 

sprawozdanie finansowe 

Powiatu Jarocińskiego wraz 

ze sprawozdaniem z 

wykonania budżetu za 2019 

rok 

XXIX/178/20 25.06.2020 

w sprawie udzielenia Zarządowi 

Powiatu absolutorium z tytułu 

wykonania budżetu za 2019 rok.  

Biuro Rady 

Rada Powiatu udzieliła 

Zarządowi Powiatu 

absolutorium z tytułu 

wykonania budżetu za 2019 

rok 

XXIX/179/20 25.06.2020 
w sprawie określenia przeznaczenia 

kwoty pochodzącej z umorzenia 

pożyczki ze środków 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w 

Poznaniu 

Referat 

Budownictwa i 

Środowiska 

Zgodnie z uchwałą całą 

kwotę wydatkowano na 

dotacje dot. dofinansowania 

kosztów związanych z 

likwidacja wyrobów 

zawierających azbest na 

terenie powiatu jarocińskiego 

XXIX/180/20 25.06.2020 
w sprawie wyrażenia zgody na 

sprzedaż lokalu mieszkalnego i 

Wydział 

Geodezji i 

Gospodarki 

Wyrażono zgodę na zbycie  

w drodze bezprzetargowej 

lokalu mieszkalnego  o 
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Nr uchwały 
Data 

podjęcia 
I. W sprawie 

Uchwałę 

realizuje 
Uwagi 

udzielenie bonifikaty. Nieruchomości

ami 

powierzchni użytkowej 57,50 

m2 , stanowiącego własność 

Powiatu Jarocińskiego, 

oznaczonego numerem 2, 

składającego się z 2 pokoi, 

kuchni, łazienki i korytarza, 

usytuowanego w budynku 

położonym na nieruchomości 

w Tarcach 16, gmina Jarocin 

XXIX/181/20 25.06.2020 

w sprawie wyrażenia zgody na 

sprzedaż lokalu mieszkalnego i 

udzielenie bonifikaty 

Wydział 

Geodezji i 

Gospodarki 

Nieruchomości

ami 

Wyrażono zgodę na zbycie  

w drodze bezprzetargowej 

lokalu mieszkalnego   

o powierzchni użytkowej 

64,77 m2 , stanowiącego 

własność Powiatu 

Jarocińskiego, oznaczonego  

numerem 8, składającego się 

z 3 pokoi, kuchni, 

przedpokoju, łazienki, wc, 

piwnicy  i pomieszczenia 

przynależnego, usytuowany 

w budynku położonym na 

nieruchomości w Tarcach 

20b, gmina Jarocin 

XXIX/182/20 25.06.2020 zmieniającej uchwałę w sprawie 

ustalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Jarocińskiego 

na lata 2020 – 2030  

Wydział 

Finansów 

Uchwała została zmieniona. 

Zmiany zostały 

wprowadzone. 

XXIX/183/20 25.06.2020 zmieniająca uchwałę w sprawie 

uchwalenia budżetu Powiatu 

Jarocińskiego na 2020 r. 

Wydział 

Finansów 

Uchwała została zmieniona. 

Zmiany zostały 

wprowadzone. 

XXX/184/20 06.08.2020 

w sprawie wyrażenia zgody na 

sprzedaż lokalu mieszkalnego i 

udzielenie bonifikaty 

Wydział 

Geodezji i 

Gospodarki 

Nieruchomości

ami 

Wyrażono zgodę na zbycie w 

drodze bezprzetargowej 

lokalu mieszkalnego o 

powierzchni użytkowej 60,47 

m2 , stanowiącego własność 

Powiatu Jarocińskiego, 
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Nr uchwały 
Data 

podjęcia 
I. W sprawie 

Uchwałę 

realizuje 
Uwagi 

oznaczonego  numerem 5, 

składającego się z pokoju, 

kuchni, poddasza nad 

lokalem i pomieszczenia 

gospodarczego, 

usytuowanego w budynku 

położonym na nieruchomości 

w Tarcach 21, gmina Jarocin 

XXX/185/20 06.08.2020 

w sprawie wyrażenia zgody na 

obciążenie służebnością przesyłu 

nieruchomości stanowiącej 

własność Powiatu Jarocińskiego 

Wydział 

Geodezji i 

Gospodarki 

Nieruchomości

ami 

Wyrażono zgodę na odpłatne 

obciążenie nieruchomości 

położonej w Jarocinie, 

oznaczonej w ewidencji 

gruntów na ark. mapy 38 

jako działka nr 713/6 o pow. 

0.0511 ha, stanowiącej 

własność Powiatu 

Jarocińskiego 

XXX/186/20 06.08.2020 w sprawie zatwierdzenia do 

realizacji w okresie od dnia 

01.01.2019 r. do dnia 31.12.2022 r. 

projektu współfinansowanego ze 

środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja 

Rozwój 2014 - 2020 

PUP Jarocin w trakcie realizacji 

XXX/187/20 06.08.2020 w sprawie zatwierdzenia do 

realizacji w okresie od dnia 

01.01.2019 r. do dnia 31.12.2022 r. 

projektu współfinansowanego ze 

środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach 

Wielkopolskiego Regionalnego 

Programu Operacyjnego 2014 - 

2020 

PUP Jarocin w trakcie realizacji  

XXX/188/20 06.08.2020 zmieniająca uchwałę w sprawie 

ustalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Jarocińskiego 

Wydział 

Finansów 

Uchwała została zmieniona. 

Zmiany zostały 
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Nr uchwały 
Data 

podjęcia 
I. W sprawie 

Uchwałę 

realizuje 
Uwagi 

na lata 2020 - 2030 wprowadzone. 

XXX/189/20 06.08.2020 zmieniająca uchwałę w sprawie 

uchwalenia budżetu Powiatu 

Jarocińskiego na 2020 r. 

Wydział 

Finansów 

Uchwała została zmieniona. 

Zmiany zostały 

wprowadzone. 

XXXI/190/20 31.08.2020 

w sprawie wyrażenia zgody na 

sprzedaż lokalu mieszkalnego i 

udzielenie bonifikaty. 

Wydział 

Geodezji i 

Gospodarki 

Nieruchomości

ami 

Wyrażono zgodę na zbycie w 

drodze bezprzetargowej 

lokalu mieszkalnego o 

powierzchni użytkowej 52,80 

m2, stanowiącego własność 

Powiatu Jarocińskiego, 

oznaczonego numerem 4, 

składającego się z 2 pokoi, 

kuchni, łazienki, skrytki i 

korytarza, usytuowanego  

w budynku położonym na 

nieruchomości w Tarcach 16, 

gmina Jarocin 

XXXI/191/20 31.08.2020 

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 

37.000,00,00 zł (słownie: 

trzydzieści siedem tysięcy  

złotych) w celu podwyższenia 

kapitału zakładowego Spółki  

i objęcie z tego tytułu 37 

(słownie: trzydzieści siedem) 

udziałów o wartości 

nominalnej 1.000,00 zł 

(słownie: jeden tysiąc 

złotych) każdy 

XXXI/192/20 31.08.2020 

w sprawie zaciągnięcia kredytu 

długoterminowego. 

Wydział 

Finansów 

Postanowiono zaciągnąć 

kredyt długoterminowy 

 w kwocie 2.240.000,00 zł 

(słownie dwa miliony 

dwieście czterdzieści tysięcy 

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


 

 

138 

Raport o stanie Powiatu Jarocińskiego za 2020 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 

 

Nr uchwały 
Data 

podjęcia 
I. W sprawie 

Uchwałę 

realizuje 
Uwagi 

złotych) z przeznaczeniem na 

finansowanie planowanego 

deficytu budżetu powiatu  

w kwocie -555.170,51 zł oraz 

spłatę wcześniej 

zaciągniętych zobowiązań  

z tytułu emisji papierów 

wartościowych oraz 

zaciągniętych pożyczek i 

kredytów w kwocie 

1.684.829,49 zł. 

XXXI/193/20 31.08.2020 zmieniająca uchwałę w sprawie 

ustalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Jarocińskiego 

na lata 2020 – 2030. 

Wydział 

Finansów 

Uchwała została zmieniona. 

Zmiany zostały 

wprowadzone. 

XXXI/194/20 31.08.2020 zmieniająca uchwałę w sprawie 

uchwalenia budżetu Powiatu 

Jarocińskiego na 2020 r. 

Wydział 

Finansów 

Uchwała została zmieniona. 

Zmiany zostały 

wprowadzone. 

XXXII/195/20 30.09.2020 w sprawie ustalenia wysokości opłat 

za usunięcie pojazdu z drogi 

powiatu jarocińskiego oraz jego 

przechowywanie na parkingu 

strzeżonym oraz wysokości kosztów 

powstałych w razie odstąpienia od 

usunięcia pojazdu z drogi. 

Referat 

Komunikacji  

i Dróg 

Zostały ustalone stawki 

obowiązujące w 2021 roku. 

XXXII/196/20 30.09.2020 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 

993.000,00,00 zł (słownie: 

dziewięćset dziewięćdziesiąt 

trzy tysiące złotych) w celu 

podwyższenia kapitału 

zakładowego Spółki i objęcie 

z tego tytułu 993 (słownie: 

dziewięćset dziewięćdziesiąt 
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Nr uchwały 
Data 

podjęcia 
I. W sprawie 

Uchwałę 

realizuje 
Uwagi 

trzy) udziałów o wartości 

nominalnej 1.000,00 zł 

(słownie: jeden tysiąc 

złotych) każdy 

XXXII/197/20 30.09.2020 
w sprawie wyrażenia zgody na 

oddanie w najem w trybie 

bezprzetargowym na rzecz 

dotychczasowego najemcy. 

Wydział 

Geodezji i 

Gospodarki 

Nieruchomości

ami 

 

XXXII/198/20 30.09.2020 zmieniająca uchwałę w sprawie 

ustalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Jarocińskiego 

na lata 2020 – 2030. 

Wydział 

Finansów 

Uchwała została zmieniona. 

Zmiany zostały 

wprowadzone. 

XXXII/199/20 30.09.2020 zmieniająca uchwałę w sprawie 

uchwalenia budżetu Powiatu 

Jarocińskiego na 2020 r. 

Wydział 

Finansów 

Uchwała została zmieniona. 

Zmiany zostały 

wprowadzone. 

XXXIII/200/20 29.10.2020 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 

2021 rok. 

Wydział 

Oświaty i 

Spraw 

Społecznych 

Przyjęto program współpracy 

z organizacjami 

pozarządowymi 

XXXIII/201/20 29.10.2020 
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 

110.000,00,00 zł (słownie: 

sto dziesięć tysięcy złotych)  

w celu podwyższenia kapitału 

zakładowego Spółki i objęcie 

z tego tytułu 110 (słownie: 

sto dziesięć) udziałów o 

wartości nominalnej 1.000,00 

zł (słownie: jeden tysiąc 
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Nr uchwały 
Data 

podjęcia 
I. W sprawie 

Uchwałę 

realizuje 
Uwagi 

złotych) każdy 

XXXIII/202/20 29.10.2020 w sprawie zatwierdzenia do 

realizacji w okresie od dnia 

01.01.2019 r. do dnia 31.12.2022 r. 

projektu współfinansowanego ze 

środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja 

Rozwój 2014-2020. 

PUP Jarocin w trakcie realizacji 

XXXIII/203/20 29.10.2020 zmieniającej uchwałę w sprawie 

ustalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Jarocińskiego 

na lata 2020 - 2030. 

Wydział 

Finansów 

Uchwała została zmieniona. 

Zmiany zostały 

wprowadzone. 

XXXIII/204/20 29.10.2020 zmieniającej uchwałę w sprawie 

uchwalenia budżetu Powiatu 

Jarocińskiego na 2020 r. 

Wydział 

Finansów 

Uchwała została zmieniona. 

Zmiany zostały 

wprowadzone. 

XXXIV/205/20 27.11.2020 

w sprawie wyrażenia zgody na 

sprzedaż lokalu mieszkalnego i 

udzielenie bonifikaty 

Wydział 

Geodezji i 

Gospodarki 

Nieruchomości

ami 

Wyrażono zgodę na zbycie w 

drodze bezprzetargowej 

lokalu mieszkalnego o 

powierzchni użytkowej 35,77 

m2 , stanowiącego własność 

Powiatu Jarocińskiego, 

oznaczonego numerem 3, 

składającego się z 2 pokoi, 

kuchni, przedpokoju, 

poddasza nad lokalem  

i pomieszczenia 

przynależnego, 

usytuowanego w budynku 

położonym na nieruchomości 

w Tarcach 7, gmina Jarocin 

XXXIV/206/20 27.11.2020 w sprawie  przekształcenia Domu 

Wsparcia Dziecka i Rodziny 

„Domostwo” w Górze  w dwie 

odrębne placówki opiekuńczo-

wychowawcze i zapewnienia 

Wydział 

Oświaty i 

Spraw 

Społecznych 

W trakcie realizacji  
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Nr uchwały 
Data 

podjęcia 
I. W sprawie 

Uchwałę 

realizuje 
Uwagi 

wspólnej obsługi administracyjnej, 

finansowej, organizacyjnej oraz 

specjalistycznej 

XXXIV/207/20 27.11.2020 zmieniającej uchwałę w sprawie 

ustalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Jarocińskiego 

na lata 2020 - 2030. 

Wydział 

Finansów 

Uchwała została zmieniona. 

Zmiany zostały 

wprowadzone. 

XXXIV/208/20 27.11.2020 zmieniająca uchwałę w sprawie 

uchwalenia budżetu Powiatu 

Jarocińskiego na 2020 r. 

Wydział 

Finansów 

Uchwała została zmieniona. 

Zmiany zostały 

wprowadzone. 

XXXV/209/20 16.12.2020 

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 

770.000,00,00 zł (słownie: 

siedemset siedemdziesiąt 

tysięcy złotych) w celu 

podwyższenia kapitału 

zakładowego Spółki i objęcie 

z tego tytułu 770 (słownie: 

siedemset siedemdziesiąt) 

udziałów o wartości 

nominalnej 1.000,00 zł 

(słownie: jeden tysiąc 

złotych) każdy 

XXXV/210/20 16.12.2020 

Rozpatrzenia petycji Biuro Rady 

Uznano za zasadną petycję 

mieszkańców ul. Jarocińskiej 

w Żerkowie w sprawie 

położenia nowej nawierzchni 

na ul. Jarocińskiej w 

Żerkowie, jednak z uwagi na 

obiektywne ograniczenia 

budżetowe realizacja 

wskazanej w petycji 

inwestycji może być brana 

pod uwagę przy 
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Nr uchwały 
Data 

podjęcia 
I. W sprawie 

Uchwałę 

realizuje 
Uwagi 

projektowaniu budżetu 

powiatu na lata następne. 

XXXV/211/20 16.12.2020 zmieniającej uchwałę w sprawie 

ustalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Jarocińskiego 

na lata 2020 - 2030. 

Wydział 

Finansów 

Uchwała została zmieniona. 

Zmiany zostały 

wprowadzone. 

XXXV/212/20 16.12.2020 zmieniającej uchwałę w sprawie 

uchwalenia budżetu Powiatu 

Jarocińskiego na 2020 r. 

Wydział 

Finansów 

Uchwała została zmieniona. 

Zmiany zostały 

wprowadzone. 

XXXVI/213/20 29.12.2020 

w sprawie zaciągnięcia kredytu 

długoterminowego. 

 

Wydział 

Finansów 

Postanowiono zaciągnąć 

kredyt długoterminowy  

w kwocie 4.200.000,00 zł 

(słownie cztery miliony 

dwieście tysięcy złotych)  

z przeznaczeniem spłatę 

wcześniej zaciągniętych 

zobowiązań z tytułu emisji 

papierów wartościowych 

oraz zaciągniętych kredytów. 

XXXVI/214/20 29.12.2020 w sprawie ustalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu 

Jarocińskiego na lata 2021 - 2030 

Wydział 

Finansów 

Uchwała została zmieniona. 

Zmiany zostały 

wprowadzone. 

XXXVI/215/20 29.12.2020 w sprawie uchwalenia budżetu 

Powiatu Jarocińskiego na 2021 r. 

 

Wydział 

Finansów 

Uchwała została zmieniona. 

Zmiany zostały 

wprowadzone. 

XXXVI/216/20 29.12.2020 w sprawie planu pracy Rady 

Powiatu Jarocińskiego na 2021 rok. 

 

Biuro Rady 

Rada Powiatu uchwaliła plan 

pracy Rady Powiatu 

Jarocińskiego na rok 2021 

XXXVI/217/20 29.12.2020 
w sprawie planów pracy stałych 

Komisji Rady Powiatu Jarocińskiego 

na 2021 rok. 

Biuro Rady 

Rada Powiatu zatwierdziła 

plany pracy stałych Komisji 

Rady Powiatu Jarocińskiego 

na 2021 rok. 
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Nr uchwały 
Data 

podjęcia 
I. W sprawie 

Uchwałę 

realizuje 
Uwagi 

XXXVI/218/20 29.12.2020 
w sprawie planu kontroli Komisji 

Rewizyjnej Rady Powiatu 

Jarocińskiego na 2021 rok. 

Biuro Rady 

Rada Powiatu zatwierdziła 

plan kontroli Komisji 

Rewizyjnej Rady Powiatu 

Jarocińskiego na 2021 rok. 

XXXVI/219/20 29.12.2020 

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 

471.000,00,00 zł (słownie: 

czterysta siedemdziesiąt 

jeden tysięcy złotych) w celu 

podwyższenia kapitału 

zakładowego Spółki i objęcie 

z tego tytułu 471 (słownie: 

czterysta siedemdziesiąt 

jeden) udziałów o wartości 

nominalnej 1.000,00 zł 

(słownie: jeden tysiąc 

złotych) każdy 

XXXVI/220/20 29.12.2020 

zmieniającą uchwałę w sprawie 

utworzenia przez Powiat Jarociński 

spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością pod firmą 

„Szpital Powiatowy w Jarocinie” 

Spółka z o.o. 

Wydział 

Oświaty i 

Spraw 

Społecznych 

W akcie założycielskim spółki 

z ograniczoną 

odpowiedzialnością pod 

firmą „Szpital Powiatowy w 

Jarocinie” Spółka z o.o. 

stanowiącym załącznik do 

uchwały Nr XLIII/232/09 Rady 

Powiatu Jarocińskiego z dnia 

26 listopada 2009 r. w 

sprawie utworzenia przez 

Powiat Jarociński spółki z 

ograniczoną 

odpowiedzialnością pod 

firmą „Szpital Powiatowy  

w Jarocinie” Spółka z o.o. § 9 

ust. 1 otrzymał brzmienie: 

„1. Kapitał zakładowy może 

zostać podwyższony do 
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Nr uchwały 
Data 

podjęcia 
I. W sprawie 

Uchwałę 

realizuje 
Uwagi 

kwoty nieprzekraczającej 

60 000 000,00 złotych 

(słownie: sześćdziesiąt 

milionów złotych) 

jednorazowo lub 

sukcesywnie, w formie 

pieniężnej lub niepieniężnej, 

w tym także poprzez zmianę 

wartości nominalnej 

udziałów istniejących, 

uchwałą Zgromadzenia 

Wspólników w okresie do 

dnia 31 grudnia 2025 roku. 

Takie podwyższenie kapitału 

zakładowego nie stanowi 

zmiany umowy Spółki.” 

XXXVI/221/20 29.12.2020 w sprawie Regulaminu 

wynagradzania nauczycieli 

zatrudnionych w szkołach i 

placówkach prowadzonych przez 

Powiat Jarociński. 

Wydział 

Oświaty i 

Spraw 

Społecznych 

Uchwała została 

zrealizowana. 

XXXVI/222/20 29.12.2020 zmieniająca uchwałę w sprawie 

ustalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Jarocińskiego 

na lata 2020 - 2030. 

Wydział 

Finansów 

Uchwała została zmieniona. 

Zmiany zostały 

wprowadzone. 

XXXVI/223/20 29.12.2020 zmieniająca uchwałę w sprawie 

uchwalenia budżetu Powiatu 

Jarocińskiego na 2020 r. 

Wydział 

Finansów 

Uchwała została zmieniona. 

Zmiany zostały 

wprowadzone. 

 

Zatwierdził:  

 

Opracował: 

Wydział Administracyjno- Inwestycyjny 
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